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Про підвищення кваліфікації 

викладачів у сфері онлайн навчання 

на платформі Moodle 

 

З метою забезпечення якісного дистанційного навчання здобувачів освіти у 

2022-23 н.р. на платформі Moodle 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Всіх викладачів навчально-виховних підрозділів забезпечити 100% 

наповнення та розміщення на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу 

оновлених робочих програм і силабусів навчальних дисциплін, а також 

навчально-методичних комплексів (лекційний матеріал (лекції), практичний 

матеріал (практичні, лабораторні), оформлені через ресурс «Завдання», 

наявність методичних вказівок та/або опису практичних/лабораторних занять, 

презентацій, відео занять тощо) закріплених за кафедрами дисциплін 

відповідно до затверджених на 2022/2023 н.р. робочих навчальних планів, у 

першу чергу дисциплін І семестру. 

Відповідальні: керівники НВП, викладачі 

Термін виконання: до 18:00 20.08.2022 

2. Викладачів, наведених у переліках Додатку 1 (базова структура) та 

Додатку 2 (ТВСП) до Розпорядження, а також новим викладачів, які 

працюватимуть, починаючи з цього навчального року і вже відомі кафедрам 

(у цьому разі кафедра має повідомити завідувачу сектору дистанційного 

навчання відділу організації освітнього процесу відповідний список 

викладачів), в обов’язковому порядку пройти навчальний курс для викладачів 

на платформі Moodle за посиланням https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=41, 
який містить теоретичну (ознайомлення з функціями платформи) та практичну 
(безпосереднє виконання завдань із наповнення своїх курсів на платформі) 
частини.  

Відповідальні: керівники НВП, викладачі 

Термін виконання: до 18:00 20.08.2022 

https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=41&fbclid=IwAR2UI604yp7tQ9aI6tOz-vSLIxD_lquYh9QppsR8nN-Ja5GyXWgg9T5IFkw
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3. Викладачів для ефективної комунікації приєднатись до Viber 

спільноти 

https://invite.viber.com/?g2=AQA4TDlYq5xcgE%2BWV8e2cdsTPvbenk5luiJ2aS

q4n5U3OkFZgMIEwzyf71BZrJVj. Викладачі (які раніше працювали на 

платформі і яких немає у Додатках 1, 2) можуть пройти курс за бажанням, для 

чого необхідно надіслати запит на проходження курсу у Viber спільноту. 

Відповідальні: керівники НВП, викладачі 

Термін виконання: до 15:00 3.08.2022 

4. Викладачів надіслати у «Випускове завдання» посилання на 

електронний курс, із яким вони працюватимуть під час проходження курсу 

підвищення кваліфікації. 

Відповідальні: керівники НВП, викладачі 

Термін виконання: до 15:00 8.08.2022 

5. Моніторити і систематично оцінювати процес проходження курсу 

підвищення кваліфікації викладачами. 

Відповідальні: завідувач сектору дистанційного навчання 

відділу організації освітнього процесу  

Термін виконання: постійно 

6. Для оперативного отримання консультацій протягом проходження 

курсу звертатись до:  

- кафедрального (інститутського) менеджера платформи Moodle; 

- завідувача сектора дистанційного навчання відділу організації 

освітнього процесу Федірко Анни Василівни (телефон 067-595-39-81, 

електронна пошта anna-havrylenko2506@uu.ua). 

Відповідальні: викладачі 

Термін виконання: постійно 

7. Враховувати якість НМКД і успішне проходження курсу підвищення 

кваліфікації при розподілі педагогічного навантаження та укладанні 

контрактів із викладачами на наступний навчальний рік. 

Відповідальні: начальник управління освітньої діяльності, 

керівники НВП, завідувачі кафедр/голови циклових комісій 

Термін виконання: постійно 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 
 

 

 

Проректор з освітньої діяльності     

 

 

 

 

 
 

Оксана КОЛЯДА 
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