Додаток 3
до Положення про ЕНК: порядок створення,
сертифікації та використання у системі е-навчання
Київського університету імені Бориса Грінченка
Структурно-функціональна експертиза

Таблиця 1.

Критерії структурно-функціональної експертизи
Складова ЕНК

Примітки

Критерій

Загальна інформація про курс
Програма курсу

Тематичний
план

Критерії
оцінювання

Подано без титульного аркуша структурованим текстом
Наявність мети та завдань вивчення курсу з
персоніфікованим зверненням до студентів
Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та
вихідних)
Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля
Наведено структуру курсу з зазначенням назв модулів з
анотаціями
Наявність потижневого планування проведення
лекційних та практичних (семінарських, лабораторних)
занять у формі таблиці (за основу може бути взята
методична карта курсу)
Наявність
потижневого
планування
виконання
студентами завдань для самостійної роботи
Наведено якісні критерії оцінювання різних видів
навчальної діяльності

*

Можуть бути
подані
ресурсом
Книга
або
окремими
ресурсами
Сторінка

Вказується розподіл оціночних балів за виконання
різних видів навчальної діяльності з кожного модуля
Наведена таблиця співвідношень національних оцінок
та оцінок ЕCTS
Друковані
та Вказуються основні друковані джерела з дисципліни
Інтернет джерела Вказуються додаткові друковані джерела

Про автора
Термінологічний
словник

Наводяться
Інтернет-джерела
з
активними
гіперпосиланнями
Подано у форматі посилання на е-портфоліо, WIKI- *
сторінку або сторінку викладача на сайті Університету
Подано у форматі глосарія
*
Означення наводяться до всіх термінів у словнику
*

Оголошення
Путівник
курсу

Необхідність зв’язування слів глосарію вирішує автор
курсу
Подано у форматі форуму, містить оголошення *
викладача для студентів
*
по Містить презентацію курсу/карту курсу/форум

Матеріали модуля
Наявні методичні рекомендації до вивчення кожного модуля: Сторінка/
інструкція/карта модуля/презентація модуля)
Теоретичні навчальні матеріали представлені у вигляді
Теоретичний
ресурсів Лекція, Книга
матеріал
Лекція
містить
гіпертекстовий
повний
(або
надлишковий),
структурований,
дозований,
візуалізований матеріал, може містити посилання на
додаткові ресурси (відео, аудіо, тексти у курсі чи на
зовнішніх сайтах), питання на перевірку рівня засвоєння
поданого теоретичного матеріалу
Наявні
додаткові
мультимедійні
(відео-,
аудіоматеріали) навчально-методичні матеріали
Наявні демонстраційні матеріали у вигляді
презентацій до всіх лекцій (тем) (розраховується
відповідно до їх кількості)
Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом
Практичні
Завдання, Семінар або Форум, якщо за цей вид роботи
(семінарські,
нараховуються бали
лабораторні)
роботи***
Наявні окремі ресурси для кожної практичної роботи,
які містять основні структурні елементи: тема, мета,
методичні рекомендації, список завдань, форма подання
результатів виконаної роботи, критерії оцінювання,
термін виконання (для всіх робіт) (розраховується
пропорційно загальній кількості робіт)
Завдання
для Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом
Завдання або Форум якщо за цей вид роботи
самостійної
нараховуються бали
роботи
Наявні методичні рекомендації з виконання завдань або
додаткових навчально-методичних ресурсів для
самостійного опрацювання або посилань на зовнішні
інформаційні ресурси
Наявні окремі ресурси із завданнями для самостійного
виконання, які містять основні структурні елементи:
список індивідуальних завдань, форма подання

*
*

*
*

*

*

*

*

*

результатів виконаного завдання, критерії оцінювання,
термін виконання
Модульний
контроль

Підсумкове
оцінювання

Наявність контрольних запитань
Наявність тесту практичного або компетентнісного
завдання для модульного контролю
Представлено ресурсом Завдання
Наявність контрольних запитань, зразку білету, опису
проведення підсумкового оцінювання
Може бути тест для підсумкової атестації (від 30
тестових запитань)

*

*
*
*

Критерії експертизи ресурсів ЕНК
Критерій

Розподіл балів

Таблиця 2
Макси
мальн
ий бал
5

Відповідність
журналу
оцінок
задекларованим
критеріям
оцінювання
Представлення
теоретичного
матеріалу

журнал налаштований:
- наявні усі категорії оцінювання,
- ресурси відповідно розподілені по категоріям
- оцінювання ресурсів відповідає наведеним критеріям
- матеріал структурований, розбитий на порції, працюють
кнопки
навігації,
гіперпосилання,
наявні
графічні
зображення, схеми, дидактичні малюнки

10

Презентаційні
матеріали
до
лекцій у Microsoft
PowerPoint

Виконані за допомогою програмного забезпечення для
розробки презентацій, а саме Microsoft PowerPoint;
Всього
з них:
- використовуються ключові слова і фрази, а не речення
- на одному слайді виводиться одне ключове поняття
- основний зміст подається логічно та структуровано
- теоретичний матеріал подається у схемах та організаційних
діаграмах, цифрові дані подаються у вигляді таблиць,
діаграм, графічних зображень
- організаційні діаграми, графічні зображення та відеофрагменти використовуються відповідно до поставленої мети
- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на
визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду
на екран, для демонстрації руху або послідовності дій

10
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Можливе
використання
презентаційних
матеріалів
до
лекцій
Подання
методичних
рекомендацій до
виконання
практичних
(лабораторних,
семінарських,
самостійних) робіт

- для подання текстового матеріалу використовується шрифт
з мінімальним розміром – 20 пт
- фон, колір тексту та діаграм відповідають правилу 3-х
кольорів та їх відтінків (у презентації використовувати 3
основні кольори та їх відтінки)
Альтернативні формати презентаційних матеріалів:
SMARTNotebook, http://prezi.com, Libre Office,
PDF,
http://slides.com, PowToon, Відео, тощо

1
1
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- наявні теоретичні відомості чи методичні ресурси курсу,
комунікативні інструкції, посилання на них, подано зміст та
послідовність виконання роботи, графічні зображення,
приклад виконання завдання; передбачено організацію різних
типів діяльності у соціальних мережах: веб-конференції,
вебінари, вебкасти, подкасти, спільний огляд інструментів,
блоги, Вікі
- наявні фрагментарні теоретичні відомості чи методичні
ресурси курсу, комунікативні інструкції, посилання на них,
посилання на них, подано зміст та послідовність виконання
роботи, приклад виконання завдання, немає графічних
зображень
- наявні лише відомості щодо змісту та послідовності
виконання роботи

10

- всі обрані типи завдань (відповідь файлом, текстом, поза
сайтом) доцільно використовувати для перевірки рівня
формування відповідних компетентностей, призначено
початок та закінчення терміну виконання, конкретизовано та
відмічено кількість та обсяг файлів і тексту відповіді
- завдання, однотипні, репродуктивні, які не спрямовані на
перевірку рівня формування відповідних компетентностей

10

- завдання з деталізацією форми подачі результатів, з
критеріями оцінювання, терміном виконання
- завдання з деталізацією форми подачі але без критеріїв
оцінювання
- завдання зрозуміле, але без деталізації форми подачі
результатів та критеріїв оцінювання
- наявність графіку оцінювання всіх видів діяльності
Вимоги до критеріїв
студентів протягом вивчення курсу;
оцінювання
нав- наявність вхідного оцінювання;

15

Відповідність
обраних
типів
завдань
до
практичних
(лабораторних,
семінарських,
самостійних) робіт
поставленій меті
Чіткість
та
зрозумілість
формулювання
завдань
різних
типів:

8

5

2

8
2
10

чальної діяльності
студентів:
• модульні
контрольні роботи;
• індивідуальні
навчально-дослідницькі
завдання
(ІНДЗ);
• тести;
• практичні роботи;
• лабораторні
роботи;
• семінарські
заняття;
• самостійна робота
Використання
Форуму як виду
навчальної
діяльності

Наявність
категорій у банку
тестових завдань
для
перевірки
рівня навчальних
досягнень
Різноманітність
типів
тестових
завдань
Формування
модульних
та
підсумкового
тесту
Разом

- розмаїття інструментів формувального оцінювання (чеклисти, рубрики для оцінювання, оціночні листи, тести, карти
знань, завдання на рефлексію, щоденники для оцінювання
процесу навчання та фіксування спостережень, таблиця
критеріїв оцінювання, узагальнюючі схеми, контрольні
списки, оціночні форми);
- наявність поточного оцінювання;
- наявність тематичного оцінювання;
- наявність підсумкового оцінювання;
- наявність інструментів самооцінювання.

активне використання Форумів для:
- організації групової діяльності студентів, консультування у
процесі виконання завдань;
- обговорення проміжних результатів виконання завдання,
зворотнього зв’язку;
- використання різних типів форумів відповідно до потреб
курсу
- наявні категорії для кожного модуля, у кожному з яких є
підкатегорії за складністю завдань, в кожній підкатегорії не
менше 10 тестових завдань
- немає підкатегорій за складністю або модулями, наявні
категорії без тестових завдань
- банк тестових питань заповнений без категорій
- 5 і більше різних типів тестових завдань
- від 3до 5 різних типів тестових завдань
- 1-2 типи тестових завдань
- здійснюється за допомогою вибору випадкових питань з
різних категорій складності у визначених співвідношеннях
- здійснюється за допомогою ручного вибору питань з різних
категорій складності у визначених співвідношеннях
- не дотримані співвідношення за рівнями складності

5

3
1
5
3
1
5
3
1
100

