
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

ФАКУЛЬТЕТ 

ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

31 березня 2020 року                № 12 

 

Відповідно до рішення КМУ від 25 березня 2020 року продовжено 

загальнонаціональний карантин на 21 день – до 24 квітня 2020 року з метою якісного 

застосування дистанційних технологій в організації освітнього процесу Факультету 

педагогіки і психології в подальшому  

1. Організацію освітнього процесу на Факультеті педагогіки і психології з 

01.09.20 здійснювати в т. ч. засобами дистанційних технологій, насамперед засобами 

модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл»). 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. До 06.04.20 організувати оновлення карток забезпечення професорсько-

викладацьким складом кафедри на ІІ півріччя 2019/2020 н. р. 

2.2. Забезпечити контроль за дотриманням викладачами кафедр: 

2.2.1. Робочих програм навчальних дисциплін: дистанційні технології, 

завдання, пропорційність навантаження, поточний контроль тощо. 

2.2.2. Проведення он-лайн занять згідно з затвердженим розкладом навчальних 

занять. 

3. На виконання пункту 1 даного розпорядження завідувачам кафедр спільно з 

координатором організації змішаної форми навчання доцентом О. В. Чистяк: 

3.1. Організувати до 01.04.20 реєстрацію викладачів в програмному середовищі 

Moodle (п.1 додаток 1). 

3.2. Подати до 01.04.20 на електронну адресу o.v.chystyak@npu.edu.ua 

інформацію про навчальні дисципліни та викладачів кафедри, які закріпленні за ними, 

відповідно до індивідуального навчального навантаження професорсько-

викладацького складу (Додаток 2). 

3.3. Для тих студентів, де вже здійснюється організація освітнього процесу 

засобами Moodle, забезпечити контроль за оцінюванням викладачами поточного та 

підсумкового контролю успішності студентів заочної (дистанційної) форми навчання. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покладаю на заступників з 

навчальної роботи професора Шапошнікову І. М., доцентів Севастюк М. С. та 

Овдієнко І. М. 

 

Декан 

Факультету педагогіки і психології            Т. О. Олефіренко 

 



2 
 

ДОДАТОК 1 

Перелік електронних ресурсів для створення дистанційних курсів та роботи з ними в програмі Moodle  

№ 

п/п 
Назва Автор Опис Посилання 

1. 

Урок 1. Реєстрація 

викладача в програмі 

Moodle 

Факультет педагогіки і 

психології 

Реєстрація в 

програмі  Moodle 

Відеоурок 1.  

https://fpp.npu.edu.ua/osvitni-resursy/vykladachu-fpp 

2 
Робота з електронною 

таблицею Google 
The best Faculty !!! 

Передача даних 

через електронну 

таблицю Google 

Відеоурок 2. 

https://fpp.npu.edu.ua/osvitni-resursy/vykladachu-fpp 

 

3 

Захист лекційних 

матеріалів в системі 

дистанційного 

навчання 

Центр цифрових 

освітніх технологій 

НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Способи  захисту 

лекційних 

матеріалів в 

системі Moodle 

https://moodle.npu.edu.ua/mod/page/view.php?id=40008 

 

4. 

Замовити курс 

(Після назви курсу у 

дужках вказуйте 

освітній рівень та 

термін навчання !!!) 

Центр цифрових 

освітніх технологій 

НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Інструкція по 

замовленню 

дистанційного 

курсу 

https://moodle.npu.edu.ua/mod/page/view.php?id=39584 

5. 

Вимоги до 

дистанційної теми 

курсу під час 

карантину 

Центр цифрових 

освітніх технологій 

НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Відеоінструкції для 

створення 

дистанційного 

курсу в програмі  

Moodle   

https://moodle.npu.edu.ua/ 

Загальні налаштування дистанційного курсу 

5.1 

Путівник або 

інструкція для роботи 

з темою 

Digital Educational 

Technology Channel  

 

Схематична 

структура теми 

курсу 

Приклад 

 

https://www.mindmeister.com/1442247177?t=F372wdnJKA 

https://www.youtube.com/watch?v=4OVSHzbFonA
https://www.youtube.com/watch?v=4OVSHzbFonA
https://www.youtube.com/watch?v=4OVSHzbFonA
https://fpp.npu.edu.ua/osvitni-resursy/vykladachu-fpp
https://fpp.npu.edu.ua/osvitni-resursy/vykladachu-fpp
https://moodle.npu.edu.ua/mod/page/view.php?id=40008
https://moodle.npu.edu.ua/mod/page/view.php?id=39584
https://moodle.npu.edu.ua/mod/url/view.php?id=12317
https://moodle.npu.edu.ua/mod/url/view.php?id=12317
https://moodle.npu.edu.ua/mod/url/view.php?id=12317
https://moodle.npu.edu.ua/mod/url/view.php?id=12317
https://moodle.npu.edu.ua/
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://mm.tt/1442247177?t=F372wdnJKA
https://www.mindmeister.com/1442247177?t=F372wdnJKA
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5.2 
Загальні 

налаштування курсу 

 

Digital Educational 

Technology Channel  

 

Ознайомлення 

викладачів з 

загальними 

налаштуваннями 

дистанційного 

курсу 

Налаштування 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUgC1GEcl-E&feature=youtu.be 

5.3 

Налаштування 

доступу до курсу 

 

Digital Educational 

Technology Channel  

 

Інструкція по 

налаштуванню 

доступу студентів 

до курсу  

Доступ до курсу 

 

Digital Educational Technology Channel  

 

5.4 Консультація 

Digital Educational 

Technology Channel  

 

Інструкція по 

створенню 

консультації 

https://www.youtube.com/watch?v=6dTReCZm9yE&feature=youtu.be 

Робота з теоретичним матеріалом дистанційного курсу 

5.5 

Теоретичний матеріал 

у форматі ресурсу 

урок 

 

Digital Educational 

Technology Channel 

Подача 

теоретичного 

матеріалу в 

форматі уроку. 

Інструкція 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgi5je2-42A&feature=youtu.be 

5.6 

Теоретичний 

навчальний матеріал. 

Практичні\семінарські

\лабораторні роботи 

 

Digital Educational 

Technology Channel 

Створення в 

дистанційних 

курсах практичних, 

семінарських та 

лабораторних 

занять. 

Інструкція2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WKNYA3JnC8o&feature=youtu.be 

5.7 

Теоретичний 

навчальний матеріал. 

Посилання на 

зовнішній ресурс 

(відео, аудіо, підкаст 

тощо) 

Digital Educational 

Technology Channel 

Створення 

посилання на відео 

або аудіо 

зовнішнього 

ресурсу 

Інструкція3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DSIW-GEp6c&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://youtu.be/FUgC1GEcl-E
https://www.youtube.com/watch?v=FUgC1GEcl-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://youtu.be/edHW4OuY83w
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/watch?v=6dTReCZm9yE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://youtu.be/Sgi5je2-42A
https://www.youtube.com/watch?v=Sgi5je2-42A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://youtu.be/WKNYA3JnC8o
https://www.youtube.com/watch?v=WKNYA3JnC8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://youtu.be/2DSIW-GEp6c
https://www.youtube.com/watch?v=2DSIW-GEp6c&feature=youtu.be
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5.8 
Теоретичний 

навчальний матеріал 

Презентація, файл 

Digital Educational 

Technology Channel 

Інструкція по 

додаванню до 

теоретичного 

матеріалу курсу 

документа у 

форматі Word, PDF 

або презентації. 

Інструкція4 

https://www.youtube.com/watch?v=bRW-aGQU4IQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://www.youtube.com/channel/UC2h2Dlw8_sTu9CG8RV8av4Q
https://youtu.be/bRW-aGQU4IQ
https://www.youtube.com/watch?v=bRW-aGQU4IQ&feature=youtu.be
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ДОДАТОК 2 

Електронна таблиця Google* 

 

 
* https://fpp.npu.edu.ua/osvitni-resursy/vykladachu-fpp (відеоурок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни Освітній рівень, термін навчання Викладач 

Кафедра, на якій читається 

дисципліна 

     

     

     

     

     

     

     

     

https://fpp.npu.edu.ua/osvitni-resursy/vykladachu-fpp

