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• Процедура сертифікації ЕНК
• Стан справ із сертифікацією ЕНК станом на 

19.04.2012



Розробка ЕНК

Використання ЕНК в 
умовах апробації

Використання ЕНК

Сертифікація курсу



Сертифікація – головний засіб для оцінки курсу з 
навчально-методичної точки зору.

Тільки сертифікація дозволяє дати оцінку щодо придатності 
ЕНК для його використання в навчальному процесі.

Сертифікація оцінює:
•наповнення
•апробацію
•структуру



• Дозвіл на використання ЕНК в рамках апробації 
(за рішенням засідання кафедри на навчальний 
рік)

• Внутрішня сертифікація (за рішенням науково-
методичної ради ТНТУ)

• Сертифікація ЕНК з наданням грифу МОН 
здійснюється у відповідності до наказу 
Міністерства освіти і науки України  №537 від 
17.06.2008 р



Порядок внутрішньої сертифікації ЕНК визначається 
"Положенням про визнання інформаційних ресурсів 
для дистанційного навчання навчально-методичною 
працею", яке затверджене на засіданні Вченої ради 
ТДТУ (протокол №7 від 21 жовтня 2008 року).



Структурні частини кусу можуть сертифікуватися 
окремо:

•теоретична частина курсу; 

•електронний підручник (посібник); 

•віртуальна лабораторна робота чи тренажер; 

•глосарій до дистанційного курсу; 

•повний комплект завдань для практичних, 
контрольних та курсових робіт курсу; 

•повний комплект тестових завдань до курсу



Згідно "Положення про визнання інформаційних 
ресурсів для дистанційного навчання навчально-
методичною працею" сертифікація включає:

1.Розгляд курсу на засіданні кафедри, яка є провідною 
з відповідної дисципліни в ТНТУ
2.Розгляд курсу експертом, який є фахівцем у цій 
галузі
3.Розгляд курсу представником лабораторії 
дистанційного навчання
4.Розгляд курсу науково-методичною радою 
університету



Висновки про якість і повноту наданих інформаційних 
ресурсів надає: 

1. Кафедра, за якою закріплена  відповідна 
дисципліна в ТНТУ, у вигляді витягу з протоколу 
засідання кафедри
2. Експерт, який є фахівцем у відповідній галузі, у 
вигляді рецензії з рекомендацією щодо визнання 
матеріалів навчально-методичною працею
3. Лабораторія дистанційного навчання ТНТУ, котра 
робить  експертний висновок щодо технологічності 
представлених ресурсів, після одержання витягу із 
протоколу засідання кафедри



Для успішної сертифікації формальні вимоги до ЕНК 
такі:

1.Наявність повного конспекту лекцій, який охоплює 
весь матеріал курсу згідно робочої програми
2.Наявність не менше 2 тестів на семестр (по одному 
тесту на модуль)
3.Наявність не менше 200 запитань на один тест
4.Наявність термінологічного словника з кількістю 
термінів 70 або більше
5.Апробація курсу протягом не менше як 1 семестру 









Автор, що претендує на визнання інформаційних 
ресурсів навчально-методичною працею, подає 
виписку із засідання кафедри, рецензію та 
експертний висновок до науково-методичної ради 
університету. 

Науково-методична рада розглядає представлені 
документи і приймає рішення щодо визнання їх 
навчально-методичною працею, яке фіксується у 
відповідному протоколі засідання ради. 



У випадку прийняття науково-методичною радою 
позитивного рішення Автору видається сертифікат 
встановленого зразка про визнання наданих 
інформаційних ресурсів навчально-методичною 
працею та робиться відповідна відмітка ЕНК в 
системі ATutor . 

Реєстрація виданих сертифікатів покладається на 
лабораторію дистанційного навчання ТНТУ. Для 
видачі сертифікату у лабораторію дистанційного 
навчання слід подати витяг з протоколу засідання 
науково-методичної ради університету, з рішенням 
щодо визнання ЕНК навчально-методичною працею.





Розробка ЕНК

Використання ЕНК в 
умовах апробації

Використання ЕНК

Сертифікація 
курсу










	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21

