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Тема: Проектування електронного
освітнього курсу на платформі LMS Moodle.
Мета: Підвищення ІКТ-компетентності
викладачів, створення дистанційних
курсів на базі платформи LMS Moodle.

План роботи:
1.Авторизація в системі Moodle
http://nkatk.pp.ua/
2. Створення курсу.
2.1 Оформлення загальних
відомостей по курсу;
2.2 Оформлення теми курсу;
2.3 Оформлення підсумкового
модульного контролю та
екзамену (заліку) по курсу.
3. Підведення підсумків.
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1. АВТОРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ MOODLE
1.1
1.2

Перейдіть на сторінку http://nkatk.pp.ua/
У вікні, що відкрилось, натисніть посилання Вход.

1.3

У наступному вікні уведіть свій логін і пароль, натисніть
клавішу Вход.
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2. СТВОРЕННЯ КУРСУ
2.1

Оформлення загальних відомостей по курсу

2.1.1 Перейдіть на головну сторінку сайту, натиснувши посилання
Головна сторінка на навігаційній панелі ліворуч.

2.1.2 Оберіть спеціальність (або цикл), на якій буде створений
майбутній курс і знайдіть у переліку назву своєї дисципліни
(предмета).
2.1.3 Перейдіть на сторінку курсу, натиснувши відповідне посилання.
У правому верхньому кутку натисніть клавішу Редагувати.
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2.1.4 Сторінка вашого курсу перейде в режим редагування (з'являться
додаткові елементи керування).

2.1.5 Верхня частина основного вікна повинна містити загальні
відомості по курсу (див. рисунок А.1).
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2.1.6 Додайте загальні відомості по курсу. Для цього натисніть
посилання +Додати діяльність або ресурс.

2.1.7 У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть
ресурс

і після цього натисніть клавішу Додати.
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2.1.8 У вікні Додавання нового: Напис у поле Текст напису наберіть
мету і завдання курсу і натисніть клавішу Зберегти і
повернутися до курсу.

2.1.9 Додайте ресурс
.
Для цього натисніть посилання +Додати діяльність або ресурс в
полі загальних відомостей по курсу Загальне.
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2.1.10

У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть

ресурс

і після цього натисніть клавішу Додати.

2.1.11
У вікні Додавання нового: Сторінка у поле Назва наберіть
Тематичний план дисципліни.
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2.1.12
Залишаючись у попередньому вікні у вкладці Основний
вміст на панелі кнопок поля Повний текст натисніть кнопку
Показати більше кнопок.

2.1.13

На розширеній панелі кнопок поля Повний текст натисніть

кнопку

HTML.

2.1.14
Перейдіть на свій Google-диск і оберіть там попередньо
підготовлений файл тематичного плану.
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2.1.15

Відкрийте файл тематичного плану з диску і на панелі

управління натисніть кнопку
В новом окне. Після цього
файл відкриється у новому вікні браузера.

2.1.16
На панелі управління натисніть кнопку
Другие
действия і у випадаючому меню оберіть команду Встроить.

2.1.17
У діалоговому вікні Встраивание виділіть і скопіюйте
згенерований код. Далі натисніть кнопку ОК.
~ 11 ~

2.1.18
Поверніться до вікна курсу Moodle і вставте скопійований
код у поле Повний текст вкладки Основний вміст.

2.1.19
У коді зробіть наступні виправлення: width="940" height="700"
(висота і ширина у пікселях вікна тематичного плану).
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2.1.20
Натисніть клавішу Зберегти і повернутися до курсу. Після
цього у полі загальних відомостей по курсу з'явиться ресурс
.

2.1.21
Клацніть на посилання
і Ви
потрапите на сторінку тематичного плану. Вона також одразу
з'явиться у лівому бічному меню НАВІГАЦІЯ і у верхньому
меню.
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2.1.22

Відкрийте тематичний план дисципліни у новому вікні

браузера, натиснувши кнопку
В новом окне у правому
верхньому кутку фрейму. Після цього файл відкриється у новому
вікні браузера.

2.1.23
Поверніться до вікна курсу Moodle. Перейдіть на головну
сторінку курсу, натиснувши на його назву в лівому бічному меню
НАВІГАЦІЯ
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або у верхньому меню.

2.1.24
Додайте ресурс
.
Для цього натисніть посилання +Додати діяльність або ресурс в
полі загальних відомостей по курсу Загальне.
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2.1.25

У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть

ресурс

і після цього натисніть клавішу Додати.

2.1.26
У вікні Додавання нового: Сторінка у поле Назва наберіть
текст Критерії оцінювання.

2.1.27
Залишаючись у попередньому вікні у вкладці Основний
вміст у полі Повний текст наберіть критерії оцінювання Вашого
курсу.
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2.1.28
Натисніть клавішу Зберегти і повернутися до курсу. Після
цього у полі загальних відомостей по курсу з'явиться ресурс
.

2.1.29
Клацніть на посилання
і Ви
потрапите на відповідну сторінку. Вона також одразу з'явиться у
лівому бічному меню НАВІГАЦІЯ і у верхньому меню.
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2.1.30

Поверніться на головну сторінку курсу.

2.1.31

Додайте

ресурс

і

діяльність

. Для цього натисніть посилання +Додати

діяльність або ресурс в полі загальних відомостей по курсу.
2.1.32

У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть
і натисніть клавішу Додати.

ресурс

2.1.33
У вікні Додавання нового: URL (веб-посилання) у полі
Назва уведіть Література.
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2.1.34
У вкладці Вміст в полі Зовнішній URL уведіть адресу вебресурсу, де знаходиться література до Вашого курсу. Це може
бути електронна бібліотека коледжу http://nkatk.no-ip.org або
посилання на Ваш хмарний сервіс.

Якщо Ви використовуєте хмарний сервіс Google-диск, то
виконайте наступні кроки: 1. Створіть на своєму диску папку
«Література» і завантажте туди необхідний навчальний
матеріал; 2. Увімкніть «Доступ по ссылке» для цієї папки; 3. Вебпосилання на папку з літературою скопіюється автоматично у
буфер обміну і його можна вставити у поле Зовнішній URL.
2.1.35
У вкладці Вигляд в полі Показувати у випадаючому меню
обреріть команду У виринаючому.

2.1.36
Натисніть клавішу Зберегти і повернутися до курсу. Після
цього у полі загальних відомостей по курсу з'явиться ресурс
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2.1.37

Натисніть посилання +Додати діяльність або ресурс, яке

знаходиться одразу після ресурсу
2.1.38

.

У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть

вид діяльності

і натисніть клавішу Додати.
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2.1.39
У вікні Додавання нового: Глосарій у полі Назва уведіть
Глосарій.

2.1.40
У полі Тип глосарію у випадаючому меню обреріть
команду Головний глосарій. У полі Доданий студентом запис
схвалено автоматично обреріть команду Ні і натисніть клавішу
Зберегти і повернутися до курсу.

2.1.41

Після цього на сторінці Вашого курсу з'явиться вид

діяльності

.
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2.1.42

Додайте перший запис у глосарій Вашого курсу. Для цього

натисніть на посилання
. У вікні,
відкриється, натисніть клавішу Додати новий запис.
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яке

2.1.43
У наступному вікні в поле Поняття уведіть Moodle, а в поле
Визначення - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне
навчальне середовище, яке надає викладачам, учням та
адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для
комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.

2.1.44
Натисніть клавішу Зберегти зміни. Після цього на сторінці
Вашого глосарію з'явиться перший запис.

~ 23 ~

2.1.45

Поверніться на головну сторінку курсу.

2.1.46

Розташуйте блок

перед ресурсом
. Для цього наведіть мишкою на

позначку
біля блоку
його мишкою у потрібне місце.

2.1.47

і просто перетягніть

Якщо Ви бажаєте додати до курсу блок Література не у

вигляді ресурсу
, а просто надати список
літераури студентам (див. рисунок В.1)., то використовуйте
ресурс

(Тут можна використати технологію,

описану при формуванні ресурсу
або

).
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2.2

Оформлення теми курсу

2.2.1 Праворуч від напису Тема 1 натисніть посилання Редагувати і у
випадаючому меню оберіть команду Edit topic.

2.2.2 У вікні Резюме Тема 1 у полі Назва секції уведіть Тема 1.
Математичні основи цифрових пристроїв, попередньо знявши
галочку із чекбокса Використовувати типову назву секції
[Тема 1]
.
Після цього натисніть клавішу Зберегти зміни.

2.2.3 Далі у полі Тема 1. Математичні основи цифрових пристроїв
натисніть посилання +Додати діяльність або ресурс.
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2.2.4 У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть
ресурс

і після цього натисніть клавішу Додати.

2.2.5 У вікні Додавання нового: Напис у поле Текст напису наберіть
мету і основні поняття теми і натисніть клавішу Зберегти і
повернутися до курсу. Після цього у полі Тема 1. Математичні
основи цифрових пристроїв з'являться мета і основні поняття.
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2.2.6 У полі Тема 1. Математичні основи цифрових пристроїв
натисніть посилання +Додати діяльність або ресурс.

2.2.7 У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть
ресурс

і після цього натисніть клавішу Додати.

2.2.8 У вікні Додавання нового: Сторінка до Тема 1. Математичні
основи цифрових пристроїв у поле Назва наберіть Лекція 1, у
поле Опис - Тема: Системи числення і поставте галочку в
чекбокс Показувати опис на сторінці курсу
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.

2.2.9 Залишаючись у попередньому вікні у вкладці Основний вміст на
панелі кнопок поля Повний текст натисніть кнопку
Показати більше кнопок.

2.2.10

На розширеній панелі кнопок поля Повний текст натисніть

кнопку

HTML.

2.2.11
Перейдіть на свій Google-диск і оберіть там попередньо
підготовлений файл лекції.
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2.2.12

Відкрийте файл лекції з диску і на панелі управління

натисніть кнопку
В новом окне. Після цього файл
відкриється у новому вікні браузера.

2.2.13
На панелі управління натисніть кнопку
Другие
действия і у випадаючому меню оберіть команду Встроить.
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2.2.14
У діалоговому вікні Встраивание виділіть і скопіюйте
згенерований код. Далі натисніть кнопку ОК.

2.2.15
Поверніться до вікна курсу Moodle і вставте скопійований
код у поле Повний текст вкладки Основний вміст.

2.2.16
У коді зробіть наступні виправлення: height="700" width="940"
(висота і ширина у пікселях вікна лекції).
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2.2.17
Натисніть клавішу Зберегти і повернутися до курсу. Після
цього у полі Тема 1. Математичні основи цифрових пристроїв
з'явиться ресурс

.

2.2.18
Клацніть на посилання
і Ви потрапите на
сторінку лекції. Вона також одразу з'явиться у лівому бічному
меню НАВІГАЦІЯ і у верхньому меню.
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2.2.19

Відкрийте лекцію у новому вікні браузера, натиснувши

кнопку
В новом окне у правому верхньому кутку фрейму.
Після цього файл відкриється у новому вікні браузера.

2.2.20
Поверніться до вікна курсу Moodle. Перейдіть на головну
сторінку курсу, натиснувши на його назву в лівому бічному меню
НАВІГАЦІЯ або у верхньому меню.
2.2.21

Якщо Ви створюєте курс на базі дисципліни за ОПП, то за

технологією, описаною при формуванні ресурсу
(див. п.п 2.2.7-2.2.17), додайте до свого курсу лабораторне
(практичне або семінарське) заняття, візуальне супроводження і
самостійне вивчення. (див. рисунок А.2). Якщо елемент курсу
має невеликий об'єм, то можна використати технологію, описану
при формуванні ресурсу
(див. п.п 2.1.24-2.1.28).
2.2.22
Якщо
Ви
створюєте
курс
на
базі
предмету
загальноосвітнього циклу, то за технологією, описаною при
формуванні ресурсу
(див. п.п 2.2.7-2.2.17), додайте
до свого курсу елементи у відповідності до рисунку В.2.
~ 32 ~

2.2.23
Додайте в якості візуального супроводження до свого курсу
відео з сервісу youtube.com
2.2.24
У полі Тема 1. Математичні основи цифрових пристроїв
натисніть посилання +Додати діяльність або ресурс.
2.2.25

У діалоговому вікні Додати діяльність або ресурс оберіть
і натисніть клавішу Додати.

ресурс

2.2.26
У вікні Додавання нового: URL (веб-посилання) у полі
Назва уведіть Візуальне супроводження.
2.2.27
У вкладці Вміст в полі Зовнішній URL уведіть адресу відео
на сервісі youtube.com, наприклад
https://www.youtube.com/watch?v=RcyJBB4pdvk
2.2.28
У вкладці Вигляд в полі Показувати у випадаючому меню
обреріть команду Вбудувати.
2.2.29
Натисніть клавішу Зберегти і повернутися до курсу. Після
цього у полі Тема 1. Математичні основи цифрових пристроїв
з'явиться ресурс

.

2.2.30
Клацніть на посилання
і Ви
потрапите на відповідну сторінку, де натиснувши на клавішу
можна продивитись відео.
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2.3

Оформлення підсумкового модульного контролю
та екзамену (заліку) по курсу

2.3.1 Відповідно до рисунку А.3 виконайте редагування назв Тема 2 і
Тема 3 (див. п.п 2.2.1-2.2.2).
2.3.2 Використовуючи технологію, описану при формуванні ресурсу
(див. п.п 2.2.7-2.2.17) або
(див. п.п 2.1.24-2.1.28), додайте до свого курсу питання до ПМК і
екзаменаційні (залікові) питання.
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Додаток А
Зразок оформлення курсу дисципліни за ОПП

Рисунок А.1 – Зразок оформлення загальних відомостей по курсу
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Рисунок А.2 – Зразок оформлення теми курсу

Рисунок А.3 – Зразок оформлення підсумкового модульного контролю
та екзамену по курсу
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Додаток В
Зразок оформлення курсу предмету
загальноосвітнього циклу

Рисунок В.1 – Зразок оформлення загальних відомостей по курсу
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Рисунок В.2 – Зразок оформлення теми курсу
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