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Щодо організації 
дистанційного навчання

З метою забезпечення чіткої організації дистанційного навчання 
студентів у лютому 2017 року

ЗО БО В’ЯЗУЮ

1. Керівників структурних навчальних підрозділів:
1.1. Перевірити та, за потреби, забезпечити отримання студентами 

логінів та паролів доступу до системи дистанційного навчання -  до
15.01.2017р.

2. Завідувачів кафедрами:
2.1. Спільно з директором навчально-наукового центру якості надання 

освітніх послуг і дистанційного навчання С.М. М асловським (кабінет 304, 
центрального корпусу) перевірити наявність дисциплін та прив’язку до 
відповідних дисциплін груп студентів для дистанційного навчання.

2.2. Забезпечити оновлення викладачами кафедри матеріалів навчальних
дисциплін -  до 30.01.2017 р.

2.3. Забезпечити завантаження тестових завдань у систему
дистанційного навчання та їх налаштування -  до 30.01.2017 р.

3. У лютому 2017 року науково-педагогічним працівникам:
3.1. Застосовувати наступні елементи дистанційного навчання: лекції, 

ресурси (відео-лекція, презентація, аудіо-уроки тощо), модуль «завдання».
3.2. Здійснювати поточний контроль за матеріалами кожної теми 

шляхом виконання студентами запланованих завдань (задача, запитання, есе,
тести тощо).

3.3. П ровести підсумкове тестування після опрацювання студентами



лекційного матеріалу та проведення оффлайн спілкування з викладачем.
3.3.1 .Тестові питання повинні бути розроблені відповідно до матеріалу, 

поданого в лекціях та завдань самостійної роботи.
3.3.2. Кількість тестових запитань — 50. Тестові питання охоплюють 

увесь лекційний матеріал та завдання самостійної роботи, внесені в систему
дистанційного навчання на лютий місяць.

3.3.3. При налаштуванні тестового контролю знань (ТКЗ) обов’язково

Тип ТКЗ: класичний
Відображення питань: всі відразу
Загальна кількість питань в тесті: 50
Час на проходження ТКЗ: 20 хв (за потреби може бути більше)
ТКЗ відкритий з: 01/02/2017 10:00
ТКЗ закритий з: 20/02/2017 23:00
Дозволена кількість спроб: 2
О бов’язкові питання:
Блокові питання: ні
Питання на повторення: ні
Перемішування: Позначити галочкою: питань, 

відповідей
Відображення результатів тестування 
для студентів:

Відмітити галочкою: оцінка

*Поля «Обоє язкові питання» та «блокові питання» - не заповнювати.
Етап «Створити/редагувати шкалу оцінювання ТКЗ» пропустити і перейти до 

«Встановити залежність шкала/група» обравши з переліку шкал «УНІВЕРСИТЕТ_/о»

3.3.4. Переглядати результати тестування, натиснувши на «перегляд усіх 
результатів».

3.3.5. Керуватись правилами оформлення, завантаження навчальних 
елементів у систему дистанційного навчання, які розміщені на сайті
ww w.d-learn.pu.if.ua.

4. Відповідальність за функціонування системи дистанційного навчання 
у лютому 2017 року покласти на директора навчально-наукового центр} якості 
надання освітніх послуг і дистанційного навчання С.М.М асловського.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректорів з 
науково-педагогічної роботи Г.Й.Михайлишин та С.В.Ш арина.
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