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Протокол №11 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 47 із 60 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 24 серпня 2018 р. Наказ № 232-01 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Центру технологій 

дистанційного навчання Кузнецова А. І. «Про впровадження та подальший 

розвиток технологій дистанційного навчання в освітній процес», Вчена рада 

постановляє: 

1. Впровадити на факультеті «Економіка і підприємництво» заочно-

дистанційну форму навчання з 2019-2020 навчального року для підготовки 

фахівців за спеціальностями і освітніми програмами: 

спеціальність 051 «Економіка» 

освітня програма – «Економіка підприємства» 

спеціальність 071 – «Облік і оподаткування» 

освітня програма «Облік і аудит». 

2. Кафедрам Університету: 

–  завершити розробку відсутніх заочно-дистанційних курсів та 

забезпечити їх атестацію для дисциплін спеціальностей і освітніх програм 

визначених в пункті 1. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 26 червня 2019 р. 

– забезпечити проходження атестації заочно-дистанційних курсів 

експертною комісією університету відповідно до графіку атестації заочно-

дистанційних курсів у 2018-2019 навчальному році. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 26 червня 2019 р. 

– внести пропозиції щодо методики викладання навчальних дисциплін 

денної та заочної форми навчання з використанням заочно-дистанційних 

технологій. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 30 червня 2019 р. 

– провести перевірку готовності та якості заочно-дистанційних курсів 

усіх дисциплін, що викладаються кафедрою 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 30 вересня 2019 р. 

– при плануванні підвищення кваліфікації викладачів кафедри 
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передбачити, для викладачів, які здійснюють навчальний процес у заочно-

дистанційній формі підвищення кваліфікації з питань організації та 

використання технологій заочно-дистанційного навчання (не менше одного 

разу за 5 років). 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: постійно. 

3. Випусковим кафедрам Економіки підприємств, бізнес-адміністрування 

та регіонального розвитку; Фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту; 

Економіки підприємств будівництва та міського господарства: 

– активізувати профорієнтаційну роботу із набору студентів на заочно-

дистанційну форму навчання та формування контингенту студентів на 2019-

2020 навчальний рік за спеціальностями і освітніми програмами визначеними 

в пункті 1. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 12 липня 2019 р. 

4. Факультету «Економіки і підприємництва»: 

– розробити план-графік навчального процесу за заочно-дистанційною 

формою навчання на 2019-2020 навчальний рік для спеціальностей і освітніх 

програм визначених в пункті 1. 

Відповідальний: декан факультету Економіки і підприємництва 

Соловйов О. В. 

Термін виконання: до 1 вересня 2019 р. 

5. Факультету «Економіки і підприємництва» спільно з Центром 

технологій дистанційного навчання забезпечити проведення навчального 

процесу у заочно-дистанційній формі з 2019-2020 навчального року для 

спеціальностей і освітніх програм, визначених у пункті 1. 

Відповідальні:  

– декан факультету Економіки і підприємництва Соловйов О.В.; 

– директор ЦТДН Кузнецов А.І. 

Термін виконання: постійно 

6. Центру технологій дистанційного навчання:  

– забезпечити перехід системи заочно-дистанційного навчання на нову 

версію Moodle 3.5. 

Відповідальний: заступник директора ЦТДН Анісімов О.М. 

Термін виконання: до 1 вересня 2019 року 

– продовжити роботу курсів підвищення кваліфікації викладачів за 

програмою «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи 

заочно-дистанційного навчання Moodle» обсягом 120 академічних годин; 

– проводити моніторинг та здійснювати адміністрування навчального 

процесу за заочно-дистанційною формою навчання. 

Відповідальний: директор ЦТДН Кузнецов А.І. 

Термін виконання: постійно. 

7. Центру технологій дистанційного навчання спільно із Інформаційно-

обчислювальним центром: 
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– забезпечити цілодобовий режим доступу до серверів для створення, 

накопичення та передачі даних, необхідних для забезпечення та здійснення 

навчального процесу, а також управління ним; 

– забезпечити цілодобовий доступ до веб-середовища заочно-

дистанційного навчання; 

– забезпечити можливість проведення навчальних занять в 

синхронному режимі онлайн, якщо це передбачено навчальним планом. 

Відповідальні: 

–  директор ЦТДН Кузнецов А.І. 

–  начальник Інформаційно-обчислювального Центру Пан М.П. 

Термін виконання: постійно.  

 
 

 
 
 

ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 

 
 

ВЧЕНИЙ  
               СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 


