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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає основні поняття, завдання, принципи створення і використання 

відкритих електронних освітніх ресурсів (далі ВЕОР).

1.2. ВЕОР є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-методичне 

призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, 

учнів, здобувачів вищої освіти і вважається одним з головних елементів інформаційно- 

освітнього середовища.

1.3. Положення розроблено відповідно до:

-  Закону України «Про вищу освіту»;

-  Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 р. № 1187;

-  Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466;

-  Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 

наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за 

дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.10.2013 № 1518;

-  Положення про електронні освітні ресурси, затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012, № 1060.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення відкритих освітніх ресурсів у СНУ ім. В. Даля є підтримка 

навчального процесу; забезпечення відкритого доступу абітурієнтам, здобувачам вищої 

освіти, науково-педагогічним та науковим працівникам до організаційних і навчально- 

методичних матеріалів дисциплін, що викладаються в університеті, створення 

передумов підвищеної мотивації до розробки якісних навчально-методичних 

матеріалів; інтеграція університету до міжнародних освітніх консорціумів, що 

реалізують принципи відкритої освіти.

2.2. Під відкритими освітніми ресурсами СНУ ім. В. Даля розуміють навчальні, наукові, 

інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та 

представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які 

відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для
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ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його 

наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

2.3. Вимоги до відкритих електронних освітніх ресурсів СНУ ім. В. Даля.

2.3.1. Усі матеріали відкритих електронних освітніх ресурсів СНУ ім. В. Даля 

розміщуються та використовуються на умовах ліцензії Creative Commons. Для 

створення опису ліцензії Creative Commons (далі СС-ліцензії) необхідно 

звернутися до сайту http://creativecommons.org або

http://creativecommons.org/choose/?Iang=ru. У додатку 1 наведено шаблони опису 

СС-ліцензії для використання з друкованими текстовими документами та для 

сторінок сайтів у форматі HTML.

2.3.2. ВЕОР, що є повним курсом навчальної дисципліни, повинен відповідати 

вимогам, визначеним Положенням про навчально-методичний комплекс 

дистанційного курсу дисципліни СНУ ім. В. Даля.

2.3.3. Загальні вимоги до ВЕОР:

-  повинен мати набір ключових слів для забезпечення його пошуку;

-  тестові матеріали повинні бути написані чіткою і зрозумілою мовою;

-  чітко визначені ліцензійні вимоги через СС-ліцензію;

-  використовувати інформаційні джерела, яким можна довіряти;

-  бути доступним для редагування при використанні іншими користувачами;

-  максимально використовувати мультимедійні матеріали (малюнки, 

фотографії, аудіо- та відеоматеріали, анімаційних матеріали тощо) для 

забезпечення простоти сприйняття користувачами змісту;

-  бажано мати відгуки або рецензії від визнаних спеціалістів;

-  реалізується засобами LMS MOODLE і розміщується на сайтах 

СНУ ім. В. Даля.

2.3.4. Рекомендований склад компонентів ВЕОР і вимоги до них наведені у 

таблиці 2.1. Обов'язкові складові позначені словом «(обов'язково)». Необхідність 

включення в склад ВЕОР ряду інших компонент визначає автор.
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Таблиця 2.1 - Вимоги до компонентів ВЕОР

Компонент Короткий зміст
Вимоги до компоненту відкритого 

ресурсу
1 2 3

Опис СС-ліцензії 

(обов'язково)

Визначення прав з 

використання ВЕОР

1)3вернутись до

сайту http://creativecommons.or2a або 

1Шо://сгеаіїуесоттоп8.ощ/с1юо8е/?1апе=ги.

2) Використати шаблони додатку 1.

Інформація про 

ВЕОР

(обов'язково)

- анотація;

- ключові результати навчання;

- кількість знаків анотації - 700-1000;

- кількість можливих результатів 

навчання - <=5~6;

Відомості про

авторів

(обов'язково)

Подаються: фото, прізвище, 

ім’я та по батькові автора 

(авторів) розробки, адреса е- 

т а іі  і, можливо, номер 

телефону.

Окрім цього, вказуються вчені звання та 

ступені, кафедра, де працює автор, та 

інше.

Г лосарій
Основні поняття, терміни, 

визначення та ін. з дисципліни

1) Загальна кількість записів не менше 5 з 

кожного модуля.

2) Реалізується засобом ЬМ8Моо<і1е: 

«Глосарій».

Методичні 

вказівки до 

вивчення ВЕОР 

(обов'язково)

Визначити порядок вивчення 

матеріалу, вказати на ключові 

поняття в кожній із тем, 

посилання на літературу та 

Інтернет-ресурси

1)Текстові матеріали і/або відеоролик 

тривалістю 2-3 хвилини.

2) Реалізується засобами ЬМБМоосіІе: 

«Файл», «Гиперссылка».
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продовження таблиці 2.1

1 2 3

Текстові

матеріали

Тексти лекцій, авторські 

навчальні посібники, авторські 

базові підручники, методичні 

вказівки до практичних, 

лабораторних, проектних робіт.

Формати:html, pdf 

Рекомендується формат *.pdf.

1) Перевіряйте відображення формул -  

можливе їх спотворення при перетворенні 

в формат *.pdf.

2) Перевіряйте наявність посилань на 

використані матеріали інших авторів!

3) Реалізується 3aco6aMnLMSMoodle: 

«Файл», «Гиперссьшка», «Книга»

Матеріали в 

мультимедійному 

форматі

-  відео лекції (у формі 

самозапису, студійного 

запису, вебінару);

-  відеоролик;

-  навчальний відеопосібник;

-  інтерактивний навчальний 

посібник;

-  аудіо лекції.

1) Якісний звук і зображення.

2) Відеолекція представляється у вигляді 

5-10 хвилинних самостійних тематичних 

відео блоків.

3) 1 традиційна лекція в аудиторії (90 

хвилин) - не більше 60 хвилин відео.

4) Формат відео flv, .mp4, .swf.

5) Реалізується засобами LMSMoodle: 

«Файл», «Гиперссьшка».

Сторінка 5 з 10 Дата друку: 20.02.2018



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС СНУ їм . В. ДАЛЯ Редакція 2018-01, без змін

продовження таблиці 2.1
1 2 3

Матеріали для 

контролю знань

-Тести для самоконтролю в 

ЬМЗМОСЮЬЕ з автоматичною 

перевіркою результатів 

тестування.

Вимоги до контролю знань у формі

тестів:

-  наявність тестів для усіх видів 

контролю рівня знань у шаблоні 

МОСЖЬЕ (відповіді у форматі «Есе» - 

не допускаються).

-  відповідність кількості тестів -  

кількості тем.

-  кількість тестових завдань у кожному з 

тестів не менше 10 (на вибір однієї 

відповіді - 40%, множинної відповіді - 

20%, на встановлення відповідності - 

10%, на вибір «Так/Ні» - 10%, питань 

відкритого типу - 20%).

Рекомендовані ресурси ЬМЗМОСЮЬЕ:

«Тест»:

-  в результатах перевірки тесту 

обов'язково надається правильна 

відповідь;

-  текстовий матеріал з докладним 

обґрунтуванням відповідей на кожне 

тестове завдання.

Журнал оцінок опис методів оцінювання Реалізується засобами ЬМБ МОСЮЕЕ: 

«Оцінки»
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3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1 За розміщення ВЕОР на сервері університету відповідає Центральний навчально- 

методичний центр.

3.2 Відповідальність за зміст матеріалів ВЕОР несе автор та структурний підрозділ за 

належністю автора.

4. ВЗАЄМОДІЯ (СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ) ПРИ РОЗРОБЛЕННІ НМКДКД

4.1 Для якісного й оперативного розроблення ВЕОРвикладачам рекомендується 

взаємодіяти зЦентральним навчально-методичним центром на рівні безпосередніх 

виконавців у межахїхньої компетенції, а у разі виникнення суперечностей, 

недотримання чи порушення термініввиконання - на рівні керівників відповідних 

структурних підрозділів.

4.2 Під час звернення до працівників ЦНМЦ викладачів з приводу розроблення ВЕОР 

працівники ЦНМЦ зобов’язані відреагувати в межах своїхкомпетенцій.
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Додаток 1

до Положення про відкритий ОСВІТНІЙ 

ресурс СНУ ім. В. Даля, 

затвердженого ректором СНУ ім. В. Даля

№ Ь2/02  від йб. С£.і£)і8

Шаблон СС ліцензії

У наданих шаблонах потрібно замінити виділені жирним курсивом частини тексту і 

вписати дані, що відповідають вашому відкритому освітньому ресурсу

Для вставки в текстовий документ скопіюйте нижченаведене і вставте у потрібне 

місце документу -  за звичай зворотна сторона титульної сторінки. Рекомендується поле 

даних «ПІБ автора(ів)» коригувати як гіперпосилання.

Твір «Назва ресурсу» створений автором(-ами) ПІБ автора(ів), публікується на 

умовах ліцензії CreativeCommons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуція — 

Некомерційне використання —  На тих же умовах») 4.0 Всесвітня.

Базується на матеріалах курсів з http://moodle.snu.edu.ua.

Для вставки в HTML-код відкритого освітнього ресурсу

<arel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/"><imgalt="JlHneH3HflCreativeCommons" s ty le -!border-width:0"

s rc - 'https://i. creativecommons. org/l/by-nc-sa/4.0/88x31 .png" /></a><br />Твір

<«spanxmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">//«3<?rt pecypcy</ span>» 

створений автором(-ами) <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"

href="http://moodlesti.snu.edu.ua/course/index.php?categoryid=21" property="cc:attributionName" 

rel="cc:attributionURL">/Z72> автора(ів)</а>, публікується на умовах <arel-'license" 

href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"^iueH3u CreativeCommons «Attribution- 

NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуція —  Некомерційне використання —  На тих же 

умовах») 4.0 Всесвітня</а>.<Ьг /> Базується на матеріалах курсів з 

<axmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" href="http://moodle. snu.edu.ua"

rel="dct:source">http://moodle.snu.edu.ua</a>.
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