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СТВОРЕННЯ НОВОГО КУРСУ

1. Оберіть Факультет та Кафедру, 

на якій викладається курс 

2. Внизу сторінки 

натисніть на кнопку 

«Додати новий курс».

*Якщо кнопка відсутня, у Вашого 

облікового запису відсутні права на 

створення курсів у цьому розділі. Необхідно 

звернутися до технічної підтримки



ДОДАЙТЕ ОПИС НОВОГО КУРСУ

1. Заповніть загальну інформацію про курс



ДОДАЙТЕ ОПИС НОВОГО КУРСУ

2. Заповніть опис курсу



ДОДАЙТЕ ОПИС НОВОГО КУРСУ

3. Оберіть налаштування курсу. Особливу 

увагу приділіть обсягу файлів для 

завантаження

4. Натисніть «Зберегти й показати» внизу 

сторінки



НАПОВНЕННЯ НОВОГО КУРСУ

1. Щоб почати наповнення курсу, 

натисніть кнопку «Редагувати» в 

правому верхньому куті

2. Натисніть на іконку 

олівця для редагування 

назви секції

3. Для редагування змісту теми, 

оберіть в випадаючому списку 

пункт «Редагувати секцію»



НАПОВНЕННЯ НОВОГО КУРСУ

1. Для додавання нового матеріалу, 

натисніть посилання «Додати діяльність 

або ресурс» біля необхідної теми



НАПОВНЕННЯ НОВОГО КУРСУ

2. Оберіть тип нового матеріалу

Для лекційного матеріалу

найкраще підходять наступні типи:

- Урок

- Книга

- Сторінка

- Файл

Для практичних завдань 

найкраще підходять наступні типи:

- Завдання

- Семінар

- Сторінка

- Файл

- Тощо (в залежності від типу заняття)



НАПОВНЕННЯ НОВОГО КУРСУ

3. В залежності  від типу 

нового матеріалу, заповніть 

запропоновані блоки та 

завантажте додаткові файли 

(у разі необхідності) 



НАПОВНЕННЯ НОВОГО КУРСУ 4. Налаштуйте строки 

доступності курсу

6. Налаштуйте параметри 

відповідей

5. Строк у пункті «Нагадати 

оцінити» має бути пізніший, 

ніж дата кінцевого терміну 

здачі 



НАПОВНЕННЯ НОВОГО КУРСУ
7. Налаштуйте правила 

оцінювання

8. Натисніть кнопку  

«Зберегти й повернутися до 

курсу» або «Зберегти й 

показати» внизу сторінки

*Даний пункт регулює видимість ім'я 

особи, що створює завдання.  Оберіть 
«Так», якщо Ви бажаєте скрити особу



ДОДАВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО КУРСУ
1. Для керування доступом до 

курсу, необхідно знайти блок 

«Керування курсом», який 

знаходиться у лівому 

нижньому куті сайту

2. Натисніть «Інші користувачі», 

щоб надати доступ до курсу 

іншим викладачам 

(асистентам, тощо) 

3. Натисніть «Призначити ролі»

4. Оберіть роль, на яку бажаєте 

додати користувача



ДОДАВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО КУРСУ

5. Використовуйте 

фільтр для пошуку

7. Натисніть 

«Додати», щоб 

надати обраному 

користувачу доступ 

до курсу у ролі 

Викладач

6. Оберіть необхідного 

користувача

За допомогою кнопки 

«Видалити» можна видалити 

обраного користувача з цієї 

ролі



ДОДАВАННЯ СТУДЕНТІВ ДО КУРСУ
1. Для керування доступом 

студентів до курсу, необхідно 

знайти блок «Керування курсом», 

який знаходиться у лівому 

нижньому куті сайту

2. Натисніть «Способи 

зарахування», щоб визначити 

типи доступів для студентів

Альтернатива - відкрити доступ студентам для 

самореєстрації (за допомогою пароля або без нього)

Альтернатива - ручне зарахування 

студентів на курс (поосібно)

3. Розкрийте випадаючий список «Додати спосіб» 

і оберіть в ньому пункт «Синхронізація гурту».

Найбільш швидкий спосіб – провести 

«зарахування» через синхронізацію груп 

(гуртів – за ідеологією системи moodle).



СИНХРОНІЗАЦІЯ ГРУП 

1.  Введіть вільну назву групи 

(обираєте на власний розсуд, 

рекомендується використовувати 

шифр групи студентів)

2. Оберіть групу (у текстовому 

полі «Знайти» виконайте пошук 

за фільтром)

3. Оберіть варіант «Створити нову групу» (тоді в 

списку студентів курсу буде зазначено групу 

студента, це значно спрощує роботу зі 

студентами на курсі)

4. Оберіть «Додати спосіб». Усі студенти, що 

належать до цієї групи, отримають доступ до 

курсу



ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1.  Оберіть завдання

2. Натисніть «Переглянути/Оцінити всі 

роботи»



ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.  Оберіть студентів, які здали 

роботи

4. Натисніть «Оцінка»



ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.  Введіть оцінку

6. За бажанням, додайте 

коментар

8. Натисніть «Зберегти зміни» або 

«Зберегти та показати наступне»7. Залиште або зніміть прапорець



ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
9.  Для перегляду оцінок натисніть 

«Журнал оцінок» у лівому 

верхньому блоці 10. У таблиці містяться оцінки, 

виставлені за усі завдання на 

курсі та зведені оцінки за курс


