
 

 

 
 



У зв’язку із введенням постановою Кабінету Міністрів України «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. № 211 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF) з 12 березня 2020 р. 

карантину на всій території України і неохідності термінової організації та 

здійснення в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика 

(далі - Навчальний заклад) навчального процесу лише за дистанційною 

формою навчання на платформі Moodle та з метою неухильного виконання 

передбачених, по-перше, розд. V «Забезпечення якості вищої освіти» Закону 

України «Про вищу освіту» заходів із забезпечення якості вищої освіти, з 

другої сторони, п. п. 1, 5 і 8 ч. 1 ст. 57 даного закону прав науково-

педагогічних, наукових та педагогічних працівники закладу вищої освіти всіх 

форм власності на академічну свободу, обрання методів та засоби навчання, 

що забезпечують високу якість навчального процесу, а також на захист права 

інтелектуальної власності; і по-третє, ч. 2 ст. 54 Конституції України, ч. 3 

ст. 418 та ін. ЦК України та п. 4 ч. 1 ст. 14 та ін Закону України «Про 

авторське право та суміжні права»  у частині того, що лише  власник права 

власності та суміжних прав визначає обсяг і спосіб використання цих прав 

іншими особами та установами,  

1. Керівництво Міжнародного класичного університету імені Пилипа 

Орлика в особі Матвієнко Людмили Павлівни (далі - Керівництво) та 

адміністратора платформи Moodle Навроцького Валерія Олександровича 

(далі - Адміністратор платформи) зобов’язуються : 

1.1. Надати науково-педагогічним, науковим та педагогічним 

працівникам Начального закладу повну свободу академічної творчості та 

вибору методів і засобів навчання, що забезпечують високу якість 

навчального процесу на платформі Moodle, підпорядковуючись лише 

встановлених навчальними планами і наказом керівництва форм 

підсумкового контролю знань за тими навчальними дисциплінами, що ними 

викладаються. 

1.2. Забезпечити науково-педагогічним, науковим та педагогічним 

працівникам Начального закладу неухильне дотримання їх авторських прав 

при здійсненні дистанційного навчального процесу на платформі Moodle, 

визнавши їх виключне авторське права і суміжні права на всі використані 

ними їх результати інтелектуальної власності та виключивши можливість без 

їх згоди ознайомлення з цими результатами чи їх використання іншими 

особами. 

1.3. Встановити лише письмовий порядок звернень інших осіб з метою 

ознайомлення та/чи іншого використання результатів інтелектуальної 

власності науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників 

Начального закладу, оприлюднених ними на платформі Moodle, та порядок 

використання цих результатів іншими особа лише з письмової згоди 

власника та у спосіб і в обсязі, що ним визначені. 

1.4. Не звертатися до науково-педагогічних, наукових та педагогічних 

працівників Начального закладу з письмовим запитом на ознайомлення з 
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тими результатами їхньої інтелектуальної власності, у тому обсязі та у такий 

спосіб, в якій ці результати вже оприлюднені в межах навчально-методичних 

комплексів та іншого навчального забезпечення на сайті та інших відкритих 

джерелах Навчального закладу. 

2. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Начального 

закладу зобов’язуються при організації і здійсненні навчального процесу на 

платформі Moodle за тими дисциплінами, що ними викладаються : 

2.1. Використовувати академічну свободу, методи і способи здійснення 

даного начального процесу лише у тій мірі, що в існуючій  освітянській 

ситуації та з урахуванням їхньої педагогічної та фахової компетентності, а 

також здібностей здобувачів вищої освіти здатне забезпечити як можна вищу 

якість навчального процесу.  

2.2. Виключити факти академічної недоброчесності. у т. ч. й плагіату, 

та будь-які інші форми посягання на результати інтелектуальної власності 

інших учасників освітянського процесу. 

2.3. За письмовим зверненням Керівництва чи Адміністратора 

розглядати запити інших осіб на ознайомлення та/чи інше використання їхніх 

результатів інтелектуальної власності, визначаючи у разі наявності бажання у 

письмовій форму згоду, спосіб та обсяг ознайомлення та/чи іншого 

використання іншими особами його результатів інтелектуальної власності. 

використаних ним на платформі Moodle.  


