
 

УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про якість та результати використання дистанційних курсів 

у навчальному процесі” 

 

від 19 червня 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора проф. Барни М. Ю. та 

проректора з науково-педагогічної роботи проф. Скибінського С. В. “Про якість та 

результати використання дистанційних курсів у навчальному процесі” Вчена рада 

відзначає, що робота над створенням дистанційних курсів (ДК) здійснювалася планомірно і 

результативно. На її першій стадії професорсько-викладацький склад активно працював 

над створенням навчальної літератури, зокрема підручників, посібників і методичних 

розробок нових видів. На другій  навчально-методичні розробки перекладали на 

електронні носії, акумулювали в електронній бібліотеці. На третій, власне, і створені ДК, 

коли навчальну дисципліну, включно з виконанням всіх видів робіт (розв’язання 

ситуаційних завдань, вправ, тестів) студент освоював в прямому діалоговому режимі. 

Розроблено низку нормативних внутрішньо-університетських документів з регулювання 

розробки і використання ДК. Проведено науково-педагогічні семінари з розроблення і 

опрацювання студентами ДК. 

Успішно над розробленням і використанням ДК працювали на кафедрах: 

фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу (зав. кафедри проф. Копилюк О. І.), 

економіки (зав. кафедри проф. Міценко Н. Г.), товарознавства і технологій виробництва 

харчових продуктів (зав. кафедри проф. Сирохман І. В.) та кафедри юридичного 

факультету. Значна части ДК  (близько 150 або 20%) викладачами кафедр створена 

самостійно, що свідчить про високий ступінь володіння комп’ютерною технікою авторами 

лекційних курсів. 

Соціологічні дослідження, що супроводжують процес створення ДК і контроль 

результативності їх використання в навчальному процесі університету свідчать про 

достатньо високий ефект ДК. Більше 76% опитаних викладачів стверджують, що ДК 

підвищують рівень якості освітньої послуги, а 87,7% працюють над ДК у переконанні 

доцільності, корисності цієї праці та внаслідок високої само дисциплінованості і 

відповідальності. 78,3% респондентів-студентів звертання до ДК зумовлюють поєднанням 

праці за фахом з навчанням, паралельним з навчанням в іншому ВНЗ та зручністю 

освоювати навчальні дисципліни за ДК при систематичному відвідуванні занять. Серед 

побажань студентів до ДК і їх авторів називається збільшення методичних порад, пояснень 

до виконання завдань, забезпечення комплектності. 

У роботі над ДК, і особливо їх використанні, є вузькі місця. В їх основі 

незавершене методичне забезпечення деяких навчальних дисциплін і проблеми 

контактування, передусім студентів заочної форми освіти, з відповідним сайтом Центру 

дистанційних технологій навчання університету. 

 

 



Виходячи з цього Вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію першого проректора проф. Барни М. Ю. та проректора з науково-

педагогічної роботи проф. Скибінського С. В. “Про якість та результати використання 

дистанційних курсів у навчальному процесі” прийняти до відома. 

2. Вважати, що впровадження ДК в навчальний процес університету відповідає 

світовій практиці модернізації вищої освіти, свідчить про належний рівень інформатизації, 

дозволяє покращити рівень якості освітньої послуги, відкриває нові перспективи 

підвищення ефективності освітнього процесу, впроваджуються методи активного пізнання, 

самоосвіта. Надається можливість підвищити конкурентоздатність університету на ринку 

освітніх послуг та випускників на ринку праці, їх працевлаштуванні. 

3. Розглянути питання про рівень якості ДК і практики їх використання студентами 

на засіданнях кафедр, Вчених рад інституту та факультетів. 

3. Сприймати  використання ДК як засіб збільшення набору студентів на 1 курс, 

акцентуючи увагу в процесі рекламної, агітаційної, профорієнтаційної  роботи на створенні 

за допомогою ДК умов студентам для поєднання праці за фахом і навчання, навчання в 

університеті і в зарубіжних ВНЗ, отримання спільних дипломів тощо 

4. Звернути увагу на забезпечення навчального процесу ДК з нових для 

університету дисциплін, що до певної міри компенсувало б затримку видання навчальної 

літератури в друкованому вигляді. 

5. Схвалити централізовано з Центру дистанційних технологій навчання 

використання ДК у коледжах комплексу “Академія” та всіляко покращувати таку освітню 

послугу для студентів університету та майбутніх абітурієнтів.   

6. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів, завідувачам 

кафедр, гарантам освітніх програм освітніх програм зосередити зусилля в роботі з ДК на: 

6.1. Пошуку і застосуванні відповідних способів посилення інтенсивності праці над 

ДК та вмотивованості студентів роботи над ними; 

6.2. Використанні стимулів професорсько-викладацького складу до розробки 

вдосконалених ДК, комплектних, що вміщують методичні поради до виконання завдань і 

вправ; 

6.3. Необхідності перегляду змісту вже раніше розроблених ДК, включення 

навчального матеріалу зорієнтованого на соціально-особистісні компетентності; 

6.4. Моніторингу інтенсивності використання ДК з дисциплін, виявленні причини 

низьких і високих показників використання ДК, внесенні відповідних виправлень і 

досягнення високої ефективності ДК в навчальному процесі; 

6.5. Вивченні і поширенні досвіду авторів кращих ДК університету та інших 

навчальних закладів. 

7. Запровадити в межах кафедр і факультетів конкурси ДК і їх авторів, розробивши 

відповідні положення і критерії оцінювання ДК та відзначення переможців таких 

конкурсів. 

 


