Порядок розміщення, перевірки та затвердження програм і робочих програм
навчальних дисциплін, наскрізних та робочих програм практики електронними
засобами у середовищі «Міcrosoft Office 365»
Для того, щоб розмістити програму та робочу програму навчальної дисципліни,
наскрізну та робочу програму практики (далі - Програми), розробникам необхідно укласти
цю програму відповідно до чинних вимог, затвердити на засіданнях кафедри та науковометодичної комісії факультету та підписати другу сторінку у завідувача кафедри та голови
НМК факультету із зазначенням номерів і дат протоколів. Другу сторінку необхідно
відсканувати та розмістити у файлі з документом Програми. Програми без підписів та
номерів протоколів будуть повернені на доопрацювання.
Доступ до розміщення Програм буде надано усім користувачам «Міcrosoft Office
365».
Процедура розміщення, перевірки та затвердження програм складається із таких
етапів:
1. У «Міcrosoft Office 365» відкриваємо групи та обираємо групу «Науковометодична рада (програми)»;
2. Обираємо розділ «Файли» (розташований у верхній частині вікна). Обраний
розділ автоматично відкриється у новій вкладці;
3. Відкриваємо папку «Програми та робочі програми навчальних дисциплін» та
обираємо факультет і кафедру;
3.1. Для розміщення програм і робочих програм навчальних дисциплін
відкриваємо папку «Програми дисциплін»;
3.2. Для розміщення наскрізних і робочих програм практики відкриваємо
папку «Програми практики»;
4. Нові Програми навчальних дисциплін завантажуємо у папку «Нові
програми» у форматі «Міcrosoft Office Word» і називаємо документ «Прізвище

розробника / розробників. Назва дисципліни».
5. Після перевірки Програми, у які необхідно внести правки, будуть розміщені у
папці «Редагувати». Ті програми, до яких зауважень немає, будуть розміщені у папці
«Перевірено»;
6. Можливість завантажувати документи буде призупинена у визначений на
засіданні НМР термін і відновлена після затвердження поданих програм;
7. Після засідання НМР у папці «Затверджено» будуть розміщені програми із
відсканованим підписом, печаткою Університету та присвоєним унікальним номером. Через
тиждень після засідання НМР затверджені Програми будуть перенесені у папку «Архів
кафедри».
7.1. У папці «Архів кафедри» Програми будуть зберігатись протягом
навчального року. У кінці навчального року всі архіви кафедр будуть відформатовані.
8. Розробники програм завантажують затверджені Програми із папки
«Затверджено» або «Архів кафедри». Роздруковані Програми зберігаються на кафедрі.
Затверджені електронні варіанти Програм мають бути розміщені на вебсайті факультету.
У папці кожної кафедри буде розміщено документ «Міcrosoft Office Exсel» із
кафедральним навантаженням на навчальний рік, у якому будуть виділені жовтим кольором
вже затверджені програми. Користувачам групи цей документ буде доступний у режимі
перегляду.

