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№ 71/01-17

Про впровадження електронної
форми навчального процесу
Для реалізації стратегії модернізації навчального процесу у ДВНЗ
«УжНУ», надання науково-педагогічному складу університету додаткового
інструментарію для забезпечення навчального процесу та на виконання
рекомендацій МОН щодо введення елементів електронного навчання у
весняному семестрі 2014/2015 н.р. (лист МОН № 1/9-409 від 12.08.14)
НАКАЗУЮ:
1.

Відділу дистанційного навчання ННІ ІКТ підготувати інформацію про
наявну платформу електронного навчання (за адресою www.elearn.uzhnu.edu.ua), вказати її можливості та переваги для викладачів і
студентів. Розповсюдити таку інформацію у електронній формі на
кафедрах та факультетах ДВНЗ «УжНУ», надати доступ до такої
інформації на офіційному сайті університету.

Терміном до: 14 жовтня 2014 року
2.

Деканам факультетів призначити особу, відповідальну за введення у
систему електронного навчання матеріалів поданих науковопедагогічними працівниками факультету і співпрацю з відділом
дистанційного навчання ННІ ІКТ.

Терміном до: 14 жовтня 2014 року
3.

Завідуючим кафедр сформувати та подати відповідальним особам від
факультетів перелік працівників викладацького складу (з зазначенням
конкретних дисциплін), які виявлять бажання та зацікавленість у
використанні елементів електронного навчання у якості додаткової
форми забезпечення навчального процесу.

Терміном до: 21 жовтня 2014 року

4.

Навчально-методичному відділу, спільно з відділом дистанційного
навчання розробити та надати у вільний доступ рекомендації щодо
вмісту та вимог до електронних курсів.

Терміном до: 21 жовтня 2014 року
5.

Відділу дистанційного навчання ННІ ІКТ розробити інструкції,
методичні матеріали по роботі у системі. Провести семінари для
відповідальних осіб від факультетів та науково-педагогічних
працівників з використання елементів електронного навчання. Надати
користувачам права доступу до системи.

Терміном до: з 28 жовтня 2014
6.

Відділу дистанційного навчання ННІ ІКТ надавати статистичну
інформацію щодо наповнення та використання системи електронного
навчання науково-педагогічним складом та студентами відповідних
факультетів проректору з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «УжНУ».
Формувати та оприлюднювати рейтинги кафедр та факультетів щодо
рівня використання електронних форм навчання на офіційному сайті
університету.

Термін: щоквартально.
7.

Відділу дистанційного навчання забезпечувати консультування
індивідуальних авторів електронних курсів і координаторів від
факультетів, технічне обслуговування та підтримку системи
електронного навчання.

Термін: постійно.
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