
Проект рішення 

1. Сертифікувати та видати сертифікати встановленого зразка 

викладачам, які успішно пройшли процедури сертифікації ДКНД, 

зокрема 

Назва ДНКД 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

автору(ів) 

Структ

урно-

функці

ональн

ий 

критері

й 

Змістовн

о-

науковий 

критерій 

Методич

ний 

критерій 

Експерт

не 

оцінюва

ння 

здобувач

ів 

Сума 

Зарубіжна 

література з 

методикою навчання Казаков І.М. 98 105 107 37,2 347,2 

Методологія 

наукового 

(педагогічного) 

дослідження 

Гаврілова 

Л.Г. 85 108 116 36,6 345,6 

Технології 

моделювання та 

дизайну виробів з 

практикумом Лихолат О.В. 90 113 105 37,4 345,4 

Курс інформатики 

профільної 

середньої освіти Кайдан Н.В. 86 119 102 38 345 

Вибрані питання 

сучасної біології 

Кушакова І.В. 

Курільченко 

І.Ю 82 118 102 37,9 339,9 

Організація 

освітнього процесу 

початкової школи Хижняк І.А. 85 106 105 37,4 333,4 

Технології 

управління 

персоналом Попова А.В. 85 113 95 38 331 

Теорія перекладу Роман В.В. 105 104 75 36,5 320,5 

Методологія 

наукового 

(педагогічного) 

дослідження Бобирєв В.Є. 82 105 92 37,7 316,7 

Філософія освіти і 

науки 

Ємельяненко 

Г.Д.,  Абизова 

Л.В., 

Скиртач В.М. 80 101 95 34,3 310,3 



Загальне 

мовознавство і 

теорія літератури 

Глущенко 

В.А. Казаков 

І.М. 92 92 85 37,6 306,6 

Актуальні проблеми 

соціальної політики 

в Україні Співак Я.О. 88 72 96 38 294 

Сучасні 

інформаційні 

технології (для 

професійної 

діяльності) 

Стьопкін 

А.В. 73 94 91 35,4 293,4 

Іміджелогія 

Стьопкіна 

А.С. 74 89 90 37,3 290,3 

Практика усного та 

писемного мовлення 

(англ.) Ананьян Е.Л. 72 92 88 38 290 

Тренінгова 

діяльність у 

закладах вищої 

освіти 

Топольник 

Я.В. 63 81 104 37 285 

Психологічна 

служба 

Свіденська 

Г.М. 72 82 91 33,5 278,5 

Українська 

література з 

методикою 

навчання (рівень 

профільної 

середньої освіти) 

Біличенко 

О.Л., 

Тендітна 

Н.М. 80 77 79 37,3 273,3 

Практикум з 

педагогіки вищої 

школи 

Коркішко 

О.Г. 89 61 83 37,6 270,6 

Тренінгова робота у 

соціальній сфері Трубник І.В. 65 89 78 37,8 269,8 

Педагогіка вищої 

школи 

Коркішко 

О.Г 74 63 91 37,2 265,2 



Теорія і практика 

соціальної роботи 

Коношенко 

С.В. 60 83 83 38 264 

2. Директору центру дистанційного навчання В.В. Глазовій 

розмістити сертифікати у системі дистанційного навчання на персональних 

сторінках авторів дистанційних курсів. Термін: до 01.01.2023. 

3. Викладачам, які викладають на ОПП другого (магістерського) 

рівня забезпечити підготовку та подання на сертифікацію відповідних 

дистанційних курсів навчальних дисциплін. Термін: до 30.05.2023 року. 

4. Завідувачам кафедр, за якими закріплені освітні компоненти 

ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечити контроль за 

підготовкою та поданням викладами кафедр відповідних дистанційних курсів 

навчальних дисципліни на сертифікацію впродовж другого семестру 2022-

2023 року. Термін: до 30.06.2023 року. 

5. Комісії із сертифікації дистанційних курсів навчальних 

дисциплін організаційно забезпечити проведення даної процедури впродовж 

другого семестру 2022-2023 навчального року. Термін: до 30.06.2023 року. 

6. Керівнику відділу моніторингу якості вищої освіти Т.В. Шулік 

внести зміни до методики обрахунку індивідуального рейтингу викладачів, 

зокрема п. 5 викласти у такій редакції : «наявність рекомендованих вченою 

радою університету та виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання; 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій інших 

друкованих навчально-методичних праць; сертифікованих електронних 

курсів на освітніх платформах, загальною кількістю три найменування». 

Термін: до 01.01.2022 року. 

7. Начальнику відділу кадрів Є.С.Сіліну внести зміни до 

Положення про облік робочого часу НПП, зокрема 

 до норм часу для планування та обліку методичної роботи 

науково-педагогічних працівників додати такий вид робіт (п.1) – 

розробка сертифікованого дистанційного курсу навчальних 

дисциплін – 30 год. на всіх авторів (за умов, коли їх кількість не 

перевищує 3 чоловік) ; 

 до норм часу для планування та обліку методичної роботи 

науково-педагогічних працівників додати такий вид робіт (п.13) – 

рецензування (сертифікація) дистанційного курсу навчальних 

дисциплін – 3 год. за одним критерієм. 

8. Директору центру дистанційного навчання В.В.Глазовій внести 

зміни у Положення про розроблення та сертифікацію дистанційних курсів 

навчальних дисциплін, а саме змінити структуру курсу, види діяльності або 

ресурси, якими необхідно подавати матеріали та представити таблицю п.2.3 

відповідного Положення у такий спосіб: 



Структура ДКДН Матеріали мають бути 

подані таким видом 
діяльності або ресурсом 

Обов’язко-
вість подання 

матеріалів 

Загальна інформація:   

- Візитівка курсу Сторінка обов’язково 

- Інформація про автора(ів) Сторінка обов’язково 

- Силабус навчальної дисципліни Файл обов’язково 

- Друковані та Інтернет-джерела Сторінка обов’язково 

- Сертифікат Файл за фактом 
сертифікації 

- Оголошення Форум обов’язково 

Основна частина:   

Тема 1:   

- Зміст та лекція (ї) до теми 1 Урок/Файл/Книга/Папка
/Сторінка 

обов’язково 

- Мультимедійна презентація(ї) 
до теми1 

Файл обов’язково 

- Питання для самоперевірки Тест/Завдання за 
необхідності 

- Відеоматеріали URL (веб-посилання) за 
необхідності 

- Аудіоматеріали URL (веб-посилання) за 
необхідності 

- Зміст та практичне (і) завдання 
теми 1 

Завдання обов’язково 

- Тести до теми 1 Тест обов’язково 

- Завдання для дискусій і 
обговорень  

URL (веб-посилання) за 
необхідності 

- Інтерактивні завдання  Завдання/Файл за 
необхідності 

- Проектні завдання  Завдання/Файл за 
необхідності 

- Лабораторні дослідження Завдання/Файл за 
необхідності 

Тема2:…   

Завдання для самостійної роботи Завдання/Файл обов’язково 

Методичні вказівки з виконання 

завдань самостійної роботи 

Файл/Сторінка за 
необхідності 

Глосарій Глосарій обов’язково 

Підсумковий тест з дисципліни Тест обов’язково 

Підсумковий контроль Тест/Завдання для екзаменів 

Чат Чат за 
необхідності 

. 


