
Робота в Moodle

Все, що ви хотіли знати, але боялись 
запитати...



Як зареєструватися в Moodle?

● На даний момент реєстрація можлива тільки 
через адміністраторів (І.В.Рибалко, І.А.Дідук) — 
самостійно зареєструватись не вийде.

– Це зроблено проти ботів і студентів, які хочуть 
написати нецензурні вирази замість своїх імені і 

прізвища.

● Для реєстрації необхідно надати ім’я, 
прізвище та адресу електронної пошти. 



Дані для входу на сайт
● Адміністратор надасть логін та пароль для 

входу. Такого вигляду:

Назва сайту — online.chubynsky.best

логін — m_kovalenko

пароль — Good_man100$



Вхід на сайт online.chubynsky.best: 
натискаємо “Вхід”.

http://online.chubynsky.best/


Вхід на сайт: вводимо логін, пароль 
та натискаємо “Вхід”.



Після реєстрації адміністратор надає вам права для 
створення навчального курсу в Moodle. Вам потрібно зайти 
на Головну сторінку і натиснути блок “Керування сайтом”.



Далі, натискаємо вкладку “Курси”.



Натискаємо вкладку “Додати новий 
курс”.



1. Пишемо повну назву курсу. 2. Пишемо коротку назву (наприклад 
“2 МС Гармонія”). 3. Обираємо категорію курсу. 4. Ставимо видимість 

курсу (поки курс наповнюється, можна приховати).

2 МС



В пункт “Опис курсу” можна коротко написати про 
курс, а у “Файл анотації курсу” можна добавити якесь 

зображення (тільки одне).

2 МС



Обираємо 1.Тематичний формат. 2. Вказуємо кількість 
тем (“секцій”), необхідних в семестрі. 3. Натискаємо 

“Зберегти і показати.”

2 МС



Ми на курсі. Бачимо 1. Повну назву. 2. Коротку назву. 3. 
Кількість тем. 4. Кнопку зарахування користувачів 

(студентів). Натискаємо “Зарахувати користувачів”.

2 МС



1. Якщо треба зарахувати одного, обираємо “Вибрати користувачів”. 
2. Якщо цілий курс — обираємо “Select cohotrs” (“когорти” тут — це ” (“когорти” тут — це 
наші студентські групи — 1 ВТЗ, 1 ЕМ і т д). 3. Натискаємо “Enroll”.

2 МС



1. Як бачимо, учасники зараховані на курс. 
2. Натискаємо коротку назву курсу для переходу на 

головну сторінку курсу.

2 МС



1. Натискаємо на кнопку налаштувань. 
2. Обираємо 2 пункт - “Редагувати”.

2 МС



1. Бачимо олівчик для зміни назви теми. 2. Бачимо пункт 
“Редагувати”, де можна змінювати параметри теми. 3. 
Натискаємо на пункт “Додати діяльність або ресурс”.

2 МС



Бачимо, які види діяльності можемо додавати. Обравши 
якусь діяльність зліва, з правого боку з’явиться її опис. 

Крутимо нижче, щоб побачити Ресурси. 

2 МС



Обираємо, що нам треба і 
натискаємо “Додати”. 

2 МС



Наприклад, ми обрали ресурс “Сторінка”. 1. Вводимо 
назву. 2. Короткий опис. 3. Повний текст теми.



Внизу натискаємо “Зберегти й повернутися 
до курсу”, або “Зберегти і показати”.

2 МС



Також можна додавати файли простим перетягуванням 
з провідника Вашого комп’ютера під назву теми.

2 МС



Для додаткової інформації читаємо 
інструкції, наприклад — тут 

(посилання активне):

http://osvita.ua/vnz/high_school/72285/,  

або шукаємо в Google.

Успіху!

http://osvita.ua/vnz/high_school/72285/
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