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Для нормативного забезпечення процесу розроблення 
дистанційних курсів організаційно-методичний центр технологій 

електронного навчання уклав положення про розроблення та  

атестацію дистанційних курсів у Сумському державному університеті. 
Основною метою документа є організаційно-методична підтримка 

авторів-розробників електронних навчально-методичних матеріалів 

для дистанційної форми навчання. Положення визначає учасників 

процесу та рівні їх відповідальності й повноважень, вводить гнучку 
модель оцінки повноти навчальних матеріалів дистанційних курсів, 

яка дозволить встановити можливість їх застосування для студентів 

різних форм навчання (дистанційної, заочної, денної), для  публікації 
на OCW, для відкритих онлайн-курсів тощо. 

Дистанційний курс розробляється згідно з вимогами до 

навчально-методичних матеріалів дистанційної форми навчання та 

критерії їх оцінювання, введених в дію відповідним наказом ректора. 
Створення дистанційного курсу складається з таких основних етапів: 

етап 1 – розроблення навчальних матеріалів; етап 2 – перевірка 

навчальних матеріалів; етап 3 – атестація дистанційного курсу. 

Етап 1 передбачає організацію розроблення курсу, планування 
курсу, наповнення курсу навчально-методичними матеріалами. Етап 2 
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У кредитно-модульній системі, за якою навчаються студенти 

Сумського державного університету діють чіткі положення [1], які 

визначають види аудиторної та самостійної роботи. Кожна дисципліна 
має регламент, де вказана кількість відведених рейтингових балів з 

кожного виду діяльності студента. Такі норми накладають чіткі 

обмеження на студента і викладача та спрямовують їх діяльність. 
Хоча можна відмітити, що в деякій мірі це не дає змоги реалізувати 

індивідуальний підхід як з кожної навчальної дисципліни окремо, так і 

всього процесу навчання. Вирішенням цієї проблеми може бути 

організація позапланової самостійної роботи студента та перехід 
студента на індивідуальний графік навчання. Крім того додаткові види 

самостійної роботи можуть полегшити реалізацію функцій навчання 

та розширити перелік форм реалізації і контролю отриманих знань. 
Застосування такого підходу розширює можливості студента для 

розкриття свого наукового та творчого, наприклад, здібностей до 

моделювання або конструювання, та дають викладачеві змогу оцінити 

здобутки студента та заохотити його до подальшого розвитку. 

спрямований на визначення  рівня  відповідності  навчальних 
матеріалів сучасному стану розвитку предметної галузі, робочій 

програмі дисципліни та внутрішнім вимогам. Перевірка здійснюється 

у такій послідовності: перевірка окремих навчальних об'єктів; 
комплексна перевірка курсу. Етап 3 проводиться за ініціативою 

автора-розробника для підтвердження високого рівня якості 

дистанційного курсу та можливості його застосування як масового 
відкритого онлайн-курсу. Дистанційний курс позиціонується як 

окремий курс в предметній галузі, надаються рекомендації щодо 

періоду  його вивчення. 
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