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Довідник 

Технічних прийомів щодо створення 

дистанційного курсу 
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Вхід в систему 

1.  Завантажте  програму доступу до мережі 

Інтернет e і  в адресному рядку запишіть адресу 

www.zoippo.com.ua/moodle 
 

 

2. В правому верхньому кутку натисніть на 

слово Вход і в формі запишіть отримані у 

системного адміністратора пароль і логін 

 

 

http://www.zoippo.com.ua/moodle
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СТВОРЕННЯ НОВОГО КУРСУ 

 

1. Знайдіть на екрані кнопку всі курси 
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 Відкриється вікно з всіма Вашими вже 

створеними курсами, там же кнопка – 

ДОБАВИТЬ  КУРС 

 

3. Заповніть установки для нового курсу: 
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4. Коротка назва курсу буде завжди перед вами на 

екрані – подбайте, щоб вона була інформаційною і 

благозвучною. Формат КАЛЕНДАРЬ – 

автоматично розставить дати для вивчення 

кожного модулю, СТРУКТУРА – створить модулі, 

але без дат. 
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5. Дата початку курсу – умовна Ви її потім можете 

змінювати. Кількість тижнів – це кількість модулів 

в Вашому курсі(теж можна змінювати) 

 

6. Не відкривайте курс для запису в нього слухачів 

і встановіть МЕТАКУРС - НІ 

 

 

Увага! Не забувайте після будь-яких дій 

натискати кнопку СОХРАНИТЬ внизу 

сторінки! 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  

Малюнки, фото, скановані схеми іноді займають 

великі об’єми пам’яті, що  створює певні 

проблеми при їх використанні (особливо в 

Інтернет-ресурсах). Такі об’єкти дуже довго 

з’являються на екрані ПК, а при слабкій лінії 

(телефонна лінія 

Інтернет) можуть і 

зовсім не з’явитися. 

Для зручного їх 

використання такі 

об’єкти оптимізуються.  
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Для професійної обробки графічних об’єктів 

існують спеціалізовані програми оптимізації 

графіки, такі як наприклад Photoshop. Проте, іноді 

такої програми не встановлено. Найпростіший 

спосіб оптимізувати малюнок – зменшити його 

розмір за допомогою Paint.  

Для цього відкриємо фото і виберемо в меню 

Рисунок –Растянуть/наклонить : 
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У діалоговому вікні встановимо відсотки від 

розміру малюнку: 

Отримаємо 

оптимізований малюнок: 
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РЕСУРСИ 

Створення інформаційних ресурсів. 

Попередньо підготуйте в текстовому варіанті всі 

електронні ресурси  на своєму комп’ютері. 

 

1.Оптимізуйте рисунки, які Ви плануєте 

використовувати в Ваших ресурсах( за допомогою 

редактору Photoshop, або Paint). 

 (Дивись попередній розділ) 

-  

Малюнки, що закачані з Інтернету або 

вставлені з Clipartу оптимізувати не потрібно! 

2. Оформлення лекційного матеріалу у вигляді 

веб сторінки В текстовому редакторі Word 

сформуйте такий текстовий документ, який Ви 

плануєте побачити в MOODLE. Збережіть його: 

- Файл – сохранить как: 

- имя напишіть латинськими буквами, а тип файлу 

– веб-страница в одном файле; 
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3. відкрийте  moodle і в лівому стовпчику 

виберіть ФАЙЛИ,  
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Оберіть ЗАКАЧАТЬ ФАЙЛ, а 

після у відкритому вікні 

натисніть на ОБЗОР і знайдіть 

створений в пункті 2 документ. 
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Натисніть ОТПРАВИТЬ. Після того, як файл буде 

закачаний, натисніть у верхньому лівому куточку 

на коротку назву дистанційного курсу для 

повернення на головну сторінку. 

 

 

4. Перейдіть в режим редагування. Для цього 

натисніть кнопку РЕДАГУВАТИ. 
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5. В тому модулі, в який Ви вставляєте 

матеріали, оберіть  ДОБАВИТЬ РЕСУРС 

ССЫЛКА НА ФАЙЛ ИЛИ ВЕБ -

СТРАНИЦУ 

 

 

У відкритому вікні напишіть назву ресурсу(як 

Ви бажаєте побачити її в переліку тем модулю), 

а після натисніть кнопку ВЫБРАТЬ ИЛИ 

ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ 
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У відкритому вікні Ви побачите закачані Вами 

раніше файли ( якщо не побачили – Ви забули 

їх закачати, поверніться до пункту 2).  Клацніть 

на ВЫБРАТЬ проти потрібного файлу. 

 

 

Увага! Не забудьте натиснути СОХРАНИТЬ! 

Лекційний матеріал може бути поданим у 

word форматі,презентації тощо, для цього 

пункти 1-3 можна пропустити і починати з 

пункту 4 
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ЕЛЕМЕНТИ КУРСУ 

Створення елементу курсу : АНКЕТА 

 

На головній сторінці в режимі редагування 

натисніть на кнопку ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ 

КУРСА 

Оберіть АНКЕТА 

ш  

Серед переліку анкет оберіть ту, що найбільш 

відповідає вашим запитам 
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Тести можуть бути створені в будь-якому модулі. 

Перевагою тестового контролю є автоматичне 

оцінювання знань слухачів. Створені тести для 

самоперевірки можуть бути в автоматичному 

режимі об’єднані в підсумковий тест. Можливості 

системи MOODLE  дозволяють реалізувати різні 

підходи до тестування: навчальні тести, тести для 

самоконтролю, поточне тестування, підсумковий 

контроль. 

Створення тесту 

В режимі РЕДАГУВАННЯ вибрати елемент курсу 

ТЕСТ 
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Після відкриття вікна для створення нового тесту 

написати назву нового тесту. Назва повинна бути 

короткою і відповідати меті тесту: 

В полі ВСТУПЛЕНИЕ можна написати мету 

запровадження тестування та умови його 

проведення. 
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НМЦ ДН  КЗ «ЗОІППО» ЗОР                                                                       

Запоріжжя 2009 

21 

Потім встановлюємо параметри запровадження 

тесту: 

 

 

 

 

 
 

Увага! Перевірте дати, коли тест буде 

відкритим для слухача! 
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Всі встановлені параметри потрібно ЗБЕРЕГТИ 

Якщо в вашому курсі є декілька тем, логічно 

питання тесту поєднувати за темами або 

категоріями, в останньому модулі автоматично 

можна поєднати всі питання окремих категорій в 

один підсумковий тест. 
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Натискаємо кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ 

КАТЕГОРИИ і 

додаємо нову 

власну тему 

 

 

 

 

Натискаємо на слово ВОПРОСЫ і розпочинаємо 

введення питань з даної теми 



НМЦ ДН  КЗ «ЗОІППО» ЗОР                                                                       

Запоріжжя 2009 

24 

 

Тестова оболонка передбачає різні види питань, 

від самих простих (Верно/Невірно) до питань 

Описів або Эссе, за допомогою яких можна 

перевіряти знання високого рівня. 

Коректно працюють лише питання верно-

неверно, эссе, на соответствие, в закрытой 

форме множественный выбор(традиційні 

питання з варіантами відповідей) 
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Види питань 
Обираємо В закрытой форме множественный выбор 

 
У вікно Название вопроса пишемо номер питання 

У вікно Содержание вопроса  пишемо сааме 

питання(без номера, комп’ютер сам його 

пронумерує) 

Обираємо необхідний варіант у вікні Один или 

несколько ответов (мається на увазі вірних 

відповідей одна чи більше) 

Варіанти відповідей пишемо без номерів та 

крапок. 
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В разі використання картинки для показу, її 

завантажують у ФАЙЛЫ(жовта папка зліва 

знизув стовпчику Управление) 

Біля вірного варіанта відповіді виставляємо 

100%, Якщо таких варіантів 2 – то по 50% біля 

кожного і т.д. Біля невірних варіантів можна  

виставити -10%, або іншу кількість %. 
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Після введення всіх питань тесту натискаємо на вкладку ТЕСТ, 

ставимо галочки біля необхідних питань і натискаємо кнопку 

Добавить в тест 
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Біля питань в стовпчику Оценка виставляємо кількість балів 

за кожне питання , а суму цих  балів пишемо у віконце – 

Максимальная оценка і натискаємо Сохранить. 
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Для перегляду матеріалів перейдіть до ролі 

студенту: 

 
Після закінчення роботи натисніть 

ЗАКОНЧИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ, а 

виходячи з програми не забувайте натиснути 

ВЫХОД! 

 

 

 

 

 

 

 

 


