
Рекомендації для професорсько-викладацького складу кафедр  

щодо створення та оформлення електронних курсів  

на сайті персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

1. Ці рекомендації складено для підвищення якості та функціональності 

навчальних електронних курсів, що розміщено на сайті персональних 

навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця (далі – ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця). 

2. З метою спрощення та уніфікації навігації по каталогу курсів для 

студентів на сайті ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця кафедрам необхідно 

дотримуватися єдиної організаційної структури, яка виглядає наступним 

чином (рис. 1, 2):  

Кафедра А:  

 Денна форма:  

 І семестр 

 ІІ семестр 

 Заочна форма 

 Підготовчі курси  

 Додаткові ресурси. 

 

 

Рис. 1. Приклад оформлення організаційної структури курсів для кафедри 
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Категорія каталогу курсів кафедри "Денна форма" містить дві 

підкатегорії "I семестр" та "II семестр" для електронних курсів за 

навчальними дисциплінами осіннього та весняного семестрів денної форми 

навчання відповідно. Категорії каталогу курсів "Заочна форма" та 

"Підготовчі курси" повинні містити електронні курси за заочною формою 

навчання та підготовчими курсами відповідно. Категорії "Заочне відділення", 

"Підготовче відділення" можуть бути відсутні, якщо кафедра не має 

відповідних навчальних дисциплін за даними категоріями. Категорія 

"Додаткові ресурси" може містити підкатегорії, структура яких визначається 

кафедрами у відповідності до потреб навчального процесу. 

 

 

Рис. 2. Приклад оформлення організаційної структури курсів для кафедри  

(2-й рівень) 

 

3. Назви курсів в кожній категорії мають бути розташовані за 

алфавітним порядком (спочатку назви курсів українською та російською 

мовами, потім – англійською). Назва курсу має містити наступні складові 

(рис. 3):  

Назва дисципліни (Спеціальність і/або спеціалізація), ПІБ викладачів. 
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Рис. 3. Приклад оформлення назви курсу в ПНС 

 

4. Під час формування і оформлення електронних курсів на сайті ПНС 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця необхідно дотримуватись наступних рекомендацій: 

4.1. Мова розміщеного в курсі контенту: українська, російська (для 

іноземних студентів), інші – за вимогами навчальних дисциплін. 

4.2. Не дозволяється розміщувати в структурі курсу лише назви 

запропонованих до вивчення тем та перелік питань до них (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Приклад неправильного оформлення курсу в ПНС:  

відсутні матеріали до тем 
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4.3. Файли матеріалів курсу необхідно підписувати коректно та 

зрозуміло для студента (рис. 5): 

 

 

Рис. 5. Приклад неправильного оформлення курсу в ПНС:  

некоректно названі файли матеріалів курсу ПНС (виділено) 

 

4.4. Назви матеріалів повинні відповідати їх змісту. 

4.5. Серед матеріалів курсу не повинні переважати приховані 

матеріали; курс не має містити теми у яких будуть прихованими усі 

матеріали (рис. 6). 

4.6. Матеріали повинні бути структуровані за темами (або за тижнями 

навчання) та не міститися в одному розділі чи новинах (рис. 7). 
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Рис. 6. Приклад неправильного оформлення курсу в ПНС: 

приховані матеріали курсу 

 

 

Рис. 7. Приклад неправильного оформлення курсу в ПНС:  

розміщення матеріалів курсу у новинах 

 

4.7. Не дозволяється розміщувати матеріали курсу ПНС одним файлом 

без дотримання структури за темами/тижнями (рис. 8). 

4.8. Робоча програма та технологічна карта мають бути оновлені у 

відповідності до поточного навчального року. 
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Рис. 8. Приклад неправильного оформлення курсу в ПНС:  

розміщення матеріалів курсу одним файлом 

 

5. Кожен електронний курс на сайті ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця повинен 

відповідати за структурою та вмістом наступним методичним нормам і 

рекомендаціям щодо оформлення та наповнення учбовим контентом 

(табл. 1). 

6. Курси повинні містить текстові матеріали лекцій у форматі .doc, чи 

.pdf, практичні навчальні завдання професійної спрямованості, методичні 

рекомендації до практичних та/або лабораторних робіт тощо. Теоретичні 

навчальні завдання мають бути забезпечені мінімум на 80% від кількості тем 

навчальної дисципліни згідно робочої програми. Матеріал має бути повним, 

змістовним, не тезисним. Матеріали лекцій у презентаційній формі 

(наприклад, у форматі .ppt) мають складати мінімум 25 слайдів на одну тему. 

7. Всі надруковані раніше матеріали розміщуються в текстовій редакції 

видавництва. 

8. Відповідальність за актуальність розміщеної в ПНС інформації 

(станом на поточний семестр) несе розробник. 
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Таблиця 1 

Складові учбового контенту ПНС 

№ 

з/п 
Складові ПНС 

1 2 

1. Інформаційно-організаційна складова 

1 анотація електронного курсу 

2 робоча програма навчальної дисципліни, у тому числі: 

  компетентнісна база з навчальної дисципліни, розроблена відповідно до 

положень Національної рамки кваліфікації 

  рекомендована література та Інтернет-ресурси  

  приклад підсумкового контролю, критерії оцінювання 

3 технологічна карта 

4 тематика, вимоги та методичні рекомендації до виконання ІНДЗ, курсових робіт 

(проектів) 

5 довідковий матеріал 

6 діюча нормативна база (тексти документів або посилання на них) 

7 вікі, чат, форум 

8 ведення електронного журналу 

2. Теоретична складова 

(матеріал розміщується окремо до кожної теми навчальної дисципліни) 

9 матеріали лекцій у форматі .doc, .pdf 

10 матеріали лекцій у презентаційній формі (наприклад, .ppt) 

11 відео-, аудіолекції 

12 електронний навчальний посібник чи підручник (за наявності) 

13 теоретичний додатковий матеріал (за бажанням викладача) 

3. Практична складова 

(завдання різного рівня складності та методичні рекомендації до їх виконання 

розміщуються за темами навчальної дисципліни) 

14 практичні навчальні завдання професійної спрямованості 

15 лабораторні роботи 

16 теоретичні навчальні завдання 

17 завдання для самостійної роботи 

4. Контрольна складова 

(матеріали розміщуються за темами, змістовними модулями) 

18 
тести для контролю навчальних досягнень студентів, розроблені у системі 

Moodle 

19 інтерактивні індивідуальні завдання ("Завдання" у системі Moodle) 

 

Керівник відділу електронних  

засобів навчання                                                                              Р. М. Яценко 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                   С. В. Лукашев 


