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1. Ідентифікація користувачів 

Для ініціалізації процедури реєстрації в системі дистанційної освіти 

необхідно зайти на сайт університету https://knau.kharkov.ua/ і перейти на 

головну сторінку системи. Щоб увійти в систему, у правому верхньому кутку 

натиснути «Вхід» (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Головна сторінка системи дистанційного навчання 

У вікні, що з’явилося, потрібно ввести особисті дані (надаються 

адміністратором системи) і натиснути кнопку «Вхід» (рис. 2).  

 

Рис. 2. Введення ім’я входу і паролю 
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2. Профіль користувача 

Після входу в систему (проходження ідентифікації) користувач може 

відредагувати особистий профіль. В правому верхньому куті, де розташоване 

додаткове меню , вибрати опцію «Про користувача) (рис. 3). 

 

Рис. 3 Профіль користувача 

Усі відомості про користувача системи містяться в його особистій 

картці (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Редагування особистого профілю 

У вікні, що відкриється, користувач може проглянути інформацію про 

себе у такому вигляді, як її бачать інші користувачі сайта, додати фото, 

змінити пароль і т. ін. (рис. 5). 

 

Прізвище користувача 

ПІБ 

Прізвище користувача 
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Рис. 5. Діалогове вікно «Редагування інформації»  

Більшість полів інтуїтивно зрозумілі, але деякі вимагають особливої 

уваги (при їх заповненні можна звернутися до довідкової системи, 

натиснувши на піктограму ). Серед списку полів обов’язковими для 

заповнення є тільки ті, які відзначені червоним кольором або помічені 

червоним символом . В полі «Фото користувача» можна розмістити 

свою фотографію (за допомогою піктограми  «Додати»). Відкриється 

додаткове діалогове віконце, в якому потрібно вказати ім’я файла з фото 

користувача і завантажити цей файл (рис. 6). Фото буде відображатиметеся у 

форумі, профілі, списку он-лайн користувачів. 

 

Рис. 6. Додавання фотографії користувача 

ххххххх 

ххххххх 

ххххххххххх 

ххххххххх 
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Не рекомендується вносити зміни в поля, назви яких незрозумілі. Після 

внесення змін необхідно натиснути кнопку «Оновити профіль».  

3. Створення навчальних курсів 

Кожен викладач, зареєстрований у системі, входить до неї у статусі 

викладача під своїм логіном (особистим ідентифікатором) та паролем. 

Завантажується головна сторінка викладача. Після розробки курсів на 

головній сторінці буде представлений список дисциплін, які веде викладач та 

службові опції (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Головна сторінка викладача 

Право на створення курсу і наповнення його матеріалом має викладач, 

який веде цю дисципліну (рис. 8).  

 

 

 

 

 

Рис. 8. Діалогове вікно створення нового курсу дисципліни 
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3.1. Налаштування курсу 

У цьому меню доступні такі опції:  

 вибір/зміна категорії курсу (до якої категорії буде належати курс); 

 назва курсу та його коротке ім’я (унікальна назва курсу); 

 короткий опис (необхідний для розуміння того, на кого 

орієнтована дана дисципліна); 

 вибір кількості тем та дати початку/закінчення курсу; 

 обмеження доступності; 

 перелік опцій щодо оформлення курсу; 

 початкову та кінцеву дату курсу та термін навчання; 

Окрім повної назви дисципліни доцільним є створення короткого імені 

(наприклад, абревіатура), яке використовуватимуся для швидкого переходу 

на головну сторінку курсу в різних місцях системи (рис. 9). 

 

Рис. 9. Налаштування загальних характеристик нового курсу 

3.2. Наповнення курсу тематичним матеріалом 

Надавши курсу загальні характеристики, викладач переходить до 

наповнення курсу тематичними матеріалами (команда «Редагувати» опції 

Дії ). За замовченням новостворений курс налаштований на чотири 

секції (теми), але їх можна додавати за допомогою опції +Add topics і 

редагувати (рис 10). 
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Рис. 9. Створення нових секцій  

Рис. 10. Створення нових секцій 

Для наповнення відповідної секції (теми) тематичним матеріалом 

потрібно вибрати опцію «Додати діяльність або ресурс». У вікні, що 

відкриється, вибрати відповідний модуль (рис. 11).  

 

Зміна назви секції 

Додавання нових секцій 
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Рис. 11. Фрагмент діалогового вікна «Додати діяльність або ресурс» 

3.2.1 Вставка сторінки 

Для створення і вставки текстової сторінки необхідно вибрати пункт 

Сторінка в списку «Додати діяльність або ресурс», після чого на екрані 

з’явиться форма, що відображена на рис. 12.  

У полі «Назва» вводитися назва ресурсу, яка відображатиметеся на 

сторінці курсу у вигляді гіперпосилання. У полі «Опис» можна дати кратку 

характеристику теми, що розглядається, або план тощо. У полі «Основний 

вміст» можна ввести будь-який текст і відформатувати його (вибрати тип 

шрифту, розмір, вирівнювання тощо). Також є можливість вставляти 

зображення, таблиці, імпортувати матеріал з текстового редактора MS Word. 

Після закінчення заповнення сторінки необхідно натиснути кнопку 

«Зберегти й повернутися до курсу» або «Зберегти й показати».  

 

Рис. 12. Фрагмент діалогового вікна вставки Сторінка 
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3.2.2 Вставка файлу  

Для того, щоб підключити ресурси курсу, створені не в самій системі 

дистанційного навчання, у списку «Додати діяльність або ресурс» вибрати 

опцію Файл. У вікні, що відкрилося (рис. 13), поля «Назва» і «Опис» 

заповнюються аналогічно тому, як описано у параграфі 3.2.1. 

 

Рис. 13. Фрагмент діалогового вікна додавання посилання Файл 

У полі «Вибрати файли» вказується шлях до файлу або веб-сайту. Для 

завантаження файлу необхідно натиснути кнопку «Додати». На екрані 

з’явиться вміст файлової області курсу (рис. 6). Аналогічно додаванню фото 

завантажують потрібний файл. По закінченню цих дій за відповідною темою 

буде прикріплений відповідний файл (рис 14). 
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Рис. 14. Фрагмент наповнення курсу тематичними матеріалами 

3.2.3 Вставка папки 

Якщо потрібно забезпечити доступ до великої кількості файлів, то 

можна розмістити їх в одній папці файлової області курсу і організувати 

посилання на цю папку.  

Для того, щоб організувати посилання на папку у списку «Додати 

діяльність або ресурс» потрібно вибрати пункт Тека. Після вибору цієї опції 

на екрані з’явиться форма, що показана на рис. 15. Після вибору команди 

«Створити теку» відкриється віконце для присвоєння ім’я папці. Далі 

додаються потрібні файли аналогічно тому, як описано у параграфі 3.2.2. 

Клік курсором миші на це посилання (папку) в списку ресурсів курсу 

розкриє вміст цієї папки з усіма файлами, що знаходяться там (рис. 16). 
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Рис. 15. Створення Папки 

 

Рис. 16. Фрагмент структури ресурсів курсу Папка 

Створення папки 
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3.3. Розробка інтерактивних елементів курсу 

Навчальний матеріал, як правило, супроводжується завданнями, 

опитуваннями, які надають можливість ставити питання на розуміння, 

допомагають закріпленню матеріалу, що викладається. Вони є засобом 

обліку різноманітних стилів освоєння матеріалу (стилів навчання). Здобувачі, 

отримують зворотний зв’язок про результати своїх дій. Саме робота з 

елементами курсу, зрештою, дозволяє оцінити успішність засвоєння курсу. 

Система дистанційного навчання дозволяє викладачу створити 

інтерактивні елементи курсу (Тест, Завдання, Форум, Чат, Глосарій, Урок, 

Обстеження, Семінар, Scorm пакет, Вікі), які акцентують увагу на 

окремих фрагментах (елементах) дисципліни, що викладається, дозволяють 

закріпити матеріал, контролюють засвоєння навчального матеріалу.  

Якщо необхідно добавити ці елементи, то використовують опцію 

«Додати діяльність або ресурс». Відкривається список усіх типів елементів, 

але, варто пам’ятати, що доступні тільки ті елементи, які встановлені в 

системі і дозволені адміністратором для використання (рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Фрагмент діалогового вікна наповнення курсу 

інтерактивними елементами 
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3.3.1 Створення завдання  

Завдання, які дає викладач, здобувач виконує в електронному вигляді 

(у будь-якому форматі: есе, таблиці, реферати, презентації, маленькі аудіо-, 

відеофайли) і завантажує на сервер.  

Для додавання елементу «Завдання», з списку елементів, що 

відкривається при використанні опції «Додати діяльність або ресурс», 

вибрати пункт Завдання. 

У вікні, що відкриється (рис. 18), необхідно:  

 ввести назву завдання;  

 сформулювати основні відомості про завдання (можна використати 

елементи форматування: шрифти, об'єкти і т.п.); 

  визначити типом оцінювання: бали (1 – 100), або замість оцінки 

можна використати слова. 

 

Рис. 18. Фрагмент діалогового вікна додавання елементу «Завдання» 

Встановивши усі потрібні значення параметрів налаштування елементу 

Завдання, натиснути кнопку «Зберегти й повернутися до курсу» або 
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«Зберегти й показати».  

Після збереження відповідного завдання посилання на цей ресурс 

з’явиться у переліку Тем курсу (рис. 19). 

 

Рис. 19. Створений модуль «Завдання» у головному вікні курсу 

Під час налаштування елементів завдання викладач вказує тип подання 

результату виконання певної роботи: «Текст онлайн» чи «Завантаження 

файлу» (рис. 20). 

 

Рис. 20. Фрагмент діалогового вікна елементу «Завдання» 
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3.3.2 Створення тесту 

Елемент «Тест» складається з двох компонентів: банка питань (БП) і 

тесту. Тест складається з різного типу питань, що знаходяться у банку.  

Питання можуть бути різного типу: з одним варіантом відповіді, з 

множиною варіантів відповіді, з можливістю вписати свою відповідь. 

Питання також може мати пояснення, що дозволяють здобувачам чіткіше 

зрозуміти суть поставленого питання. Створювати БП можна ґрунтуючись на 

темах, розділах, семестрах, організаційних схемах при проектуванні 

дистанційного курсу.  

Кожна спроба протестуватися автоматично фіксується. Після 

проходження тесту здобувачу можуть бути доступні правильні відповіді на 

питання. 

Для додавання елементу «Тест», з списку елементів, що відкривається 

при використанні опції «Додати діяльність або ресурс», вибрати пункт Тест 

(рис. 17). У діалоговому вікні, що відкриється, встановлюються необхідні 

параметри (рис. 21). Деякі з параметрів встановлюються за замовченням.  

 

 

Рис. 21. Фрагмент діалогового вікна додавання елементу «Тест» 
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Встановивши усі потрібні значення параметрів налаштування елементу 

Тест, натиснути кнопку «Зберегти й повернутися до курсу» або «Зберегти 

й показати». Посилання на цей ресурс з’явиться у переліку Тем курсу. Для 

наповнення тесту питаннями клікнути курсором миші на посилання 

відповідного тесту у переліку Тем курсу. 

Для створення банка питань є два шляхи: створити нове питання 

засобами системи дистанційного навчання або імпорт питань з файлу.  

3.3.2.1. Створення банку питань  

засобами системи дистанційного навчання 

Для наповнення банка питань (БП) шляхом створення нових питань 

потрібно клікнути курсором миші по кнопці «Редагування тесту» (рис. 22), 

що дозволяє перейти до наступного кроку. 

 

Рис. 22. Діалогове вікно елементу «Тест» 

У діалоговому вікні, що відкриється (рис. 23), натиснути кнопку 

«Додати» «+ нове питання». 

 

Рис. 23. Фрагмент діалогового вікна додавання питань у БП 

Для створення нового питання необхідно вибрати тип питання зі 

списку, що з’явиться після натиснення кнопки «Додати питання» (рис. 24). 
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Рис. 24. Вибір типу питань 

Вибір типу питання дозволяє перейти безпосередньо до заповнення 

форми створюваного питання (рис. 25). Наприклад, питання «Множинний 

вибір» передбачає вибір здобувачем відповіді на питання з декількох 

запропонованих йому варіантів, причому питання можуть мати одну або 

декілька правильних відповідей. Оцінки за питання з однією правильною 

відповіддю мають бути позитивними. Оцінки за питання з декількома 

правильними відповідями можуть бути як позитивними, так і негативними 

(для того, щоб, вибравши усі варіанти, здобувач не отримав позитивну 

оцінку). При заповненні поля «Оцінка» усіх варіантів питання встановити 

значення таким чином, щоб у сумі вони не перевищували 100 %. Кожен 

варіант відповіді може містити коментар, який буде відображатися навпроти 

вибору здобувача після закінчення тесту (якщо цей параметр був 

встановлений під час створення тесту). Якщо після відповідей оцінка є 

негативною, то результат дорівнює нулю. 
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Рис. 25. Фрагмент діалогового вікна заповнення форми питання 

Встановивши усі потрібні значення параметрів налаштування форми 

питання, натиснути кнопку «Зберегти зміни та продовжити редагування» 

або «Зберегти зміни». Команда «Зберегти зміни» повертає у режим 

редагування тесту (рис. 26). 

 

 

Рис. 26. Вигляд елементу «Тест» у режимі редагування 
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Якщо натиснути на піктограму із зображенням лупи , то можна 

побачити, як будуть виглядати питання в режимі тестування (рис. 27). 

 

Рис. 27. Попередній перегляд створеного питання 

3.3.2.2. Створення банка питань з використанням імпорту 

Спосіб наповнення БП з використанням імпорту є набагато простішим, 

особливо якщо мова йде про велику кількість подібних і однотипових 

питань, але потребує проведення підготовчої роботи. Спочатку створюється 

документ MS Word, в якому вводяться тестові питання у відповідному 

вигляді (рис. 28). 
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Рис. 28. Вигляд тестових питань у документі MS Word 

Подальшому тестові питання копіюються в текстовий файл з 

розширенням *.txt (Стандартные программы – Блокнот). Під час 

збереження текстового файлу обов’язково потрібно вказати кодування UTF-8 

(рис. 29).  

 

 

 

 

 

Рис. 29. Збереження тестових питань у текстовому файлі 
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Для імпорту питань із створеного текстового файлу потрібно перейти у 

перелік тем курсу і вибрати дію Докладніше (рис. 30). 

 

Рис. 30. Фрагмент діалогового вікна переходу до керування курсом 

В структурі керування курсом вибрати Банк питань – Імпорт 

(рис. 31). 

 

Рис. 31. Вибір опції Імпорт 
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У діалоговому вікні, що відкриється, встановити формат файлу Aiken 

(це простий формат для імпорту багатоваріантних типів питань з текстового 

файлу) та, використовуючи кнопку «Виберіть файл», завантажити 

створений тестовий файл з розширенням *.txt, що містить тестові питання. 

Після завершення цих дій натиснути на кнопку «Імпорт» (рис. 32). 

 

Рис. 32. Діалогове вікно завантаження тестових питань у текстовому файлі 

У наступному вікні, що з’явиться (рис. 33), можна побачити створені 

питання. і якщо при створенні тестів припустилися помилки, то в протоколі 

імпорту система вкаже, яке з питань не буде додане до банка питань. При 

відсутності будь-яких помилок натиснути на кнопку «Продовжити» і додати 

імпортовані у такий спосіб питання в БП (рис. 34).  
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Рис. 33. Протокол імпорту тестових питань в БП 

 

Рис. 34. Загальний вигляд банка питань 
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Імпортовані таким способом питання можна редагувати, якщо 

натиснути піктограму , або побачити, як виглядатиме питання для 

здобувачів, якщо натиснути на зображення лупи .  

Для наповнення тесту імпортованими питаннями спочатку створюється 

оболонка тесту (рис. 17, 21). Після заповнення форми оболонки тесту та її 

збереження необхідно перейти до режиму редагування тесту (рис. 35 а, б). 

 

а) вибір тесту 

 

б) перехід до редагування тесту 

Рис. 35. Вибір режиму редагування елементу «Тест» 

В режимі редагування вибрати опцію «Додати» «+ з банку питань» 

(рис. 36). 

 

Рис. 36. Вибір способу додавання питань у тест 

Клікнути курсором миші на посилання  
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Для наповнення самого тесту питаннями встановити прапорець до усіх 

питань, які потрібно додати до тесту, та натиснути на кнопку «Додати 

вибрані питання до тесту» (рис. 37). 

 

Рис. 37. Наповнення тесту вибраними питаннями 

Розглянуті засоби дозволяють наповнити тест необхідними питаннями 

(рис. 38). Порядок списку питань можна змінювати , переглядати кожне 

окреме питання , а також видаляти . 

 

Рис. 38. Вигляд елементу «Тест» після додавання питань 
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Однак варто відмітити, що в імпортовані питання неможливо вставити 

рисунок (картинку, формулу), немає можливості скористатися деякими 

типами питань, які передбачені у вбудованому в систему банку питань, а 

саме обчислюваний, опис і вкладені відповіді. Тобто цей спосіб також має 

свої недоліки. 


