Інструкція №3. Розміщення навчально-методичних матеріалів на сторінках навчальних дисциплін
І. Підготовчий етап (виконується один раз)
Перед початком роботи з освітнім порталом «Навчальні ресурси ЖДТУ»,
потрібно зареєструватися на ньому. Для цього почергово натискаємо на посилання «Вхід» і «новий обліковий запис».
1.

2.

Після цього з’явиться форма, у яку потрібно ввести реєстраційні дані:

Після заповнення форми згідно з наведеним прикладом і натискання на
кнопку «Створити запис», на електронну пошту відправляється лист з посиланням, за яким потрібно перейти. Якщо протягом хвилини після реєстрації лист
не прийшов, передивіться вміст папки «Спам» (бувають випадки спрацювання
спам-фільтру на поштовому сервері, особливо на gmail.com та yahoo.com).
Після успішної реєстрації для отримання прав адміністратора сторінки дисципліни потрібно звернутися до відповідального по кафедрі за наповнення
освітнього порталу.
ІІ. Вхід у систему
Для входу у систему потрібно натиснути на посилання «Вхід», яке знаходиться у верхній правій частині сторінки порталу.

Далі потрібно ввести ім’я входу та пароль, які були вказані при реєстрації
на порталі і натиснути на кнопку «Вхід».

ІІІ. Пошук сторінки навчальної дисципліни
Перед додаванням матеріалів, потрібно відкрити сторінку навчальної дисциліни. Це можна виконати кількома шляхами:
1. За допомогою панелі «Пошук курсів», яка знаходиться на головній сторінці освітнього порталу.

Панель містить поле для введення тексту, у яке потрібно вписати повну
назву або частину назви дисципліни і натиснути на кнопку «Застосувати».
З’явиться сторінка з результатами пошуку, яка міститиме список дисциплін зі схожими назвами. Для переходу до сторінки потрібної дисципліни треба
натиснути на її назву.

2. За допомогою меню «Для викладача», яке розміщене на головній сторінці порталу. Спочатку обирається факультет, потім кафедра.

Далі у списку дисциплін, закріплених за кафедрою, необхідно відшукати
потрібну і натиснути на її назві.

ІV. Додавання матеріалів на сторінку навчальної дисципліни
1. Зайшовши на сторінку навчальної дисципліни, бачимо 6 тематичних
блоків. Вони будуть використовуватися для розміщення інформації. Для переходу у режим редагування потрібно натиснути на кнопку «Редагувати», яка
знаходиться у правій верхній стороні сторінки.

2. Кожний тематичний блок потрібно перейменувати, вибудувавши структуру сторінки. Рекомендованою є така структура розділів:
- Для денної форми навчання (блок міститиме завдання, призначені для
студентів денної форми навчання: завдання до практичних та лабораторних
робіт, домашні завдання, завдання на розрахунково-графічні та курсові роботи
тощо);
- Для заочної форми навчання (блок міститиме інформацію, аналогічну до
блоку денної форми навчання);
- Теоретичний матеріал (конспекти лекцій, електронні версії методичних
посібників та підручників, посилання на корисні ресурси в Інтернеті тощо);
- Інформаційний пакет (навчальна програма, робоча програма, методичні
вказівки до виконання лабораторних робіт, плани практичних та семінарських
занять, методичні вказівки до курсового проектування, до самостійної роботи
студента, екзаменаційні білети, питання до заліку тощо).
Ця структура є бажаною, але можливі відхилення від неї. Зокрема, якщо
для денної та заочної форми навчання завдання співпадають, то можливим є
створення одного блоку, що міститиме завдання як для денної, так і для заочної
форми (блок можна назвати «Для денної та заочної форм навчання»).
Якщо з дисципліни передбачено курсову роботу, чи проект, можна створити окремий блок, який міститиме завдання та теоретичну інформацію з курсового проектування.

Визначившись з назвами блоків, їх потрібно перейменувати. Для цього
потрібно натиснути на іконку , яка розміщена під відповідною назвою блоку
(Тема №).

Відкриється сторінка, яка дозволить змінити назву блоку. Позамочуванню поле «Назва секції» заблоковане. Для того, щоб мати можливість
вписувати назву, треба зняти прапорець, що знаходиться справа від рядка введення.

Тепер можна вписати назву блоку і натиснути на кнопку «Зберегти зміни», що знаходиться у нижній частині сторінки.

Усі блоки, які не будуть використовуватися, потрібно приховати, натиснувши на зображення «око» справа від назви відповідного блоку.

3. Розміщення інформації. Кожний блок дозволяє додати такі види інформації:
- Файл (файл будь-якого типу, що зберігається на комп’ютері користувача
або на запам’ятовуючому пристрої);
- Тека (кілька файлів);
- Сторінка (сторінка сайту, на якій можна розмістити інформацію, скопіювавши її з документу Microsoft Word);
- Книга (група веб-сторінок).
- URL (веб-посилання).
Для додавання інформації треба скористатися випадаючим меню відповідного блоку, вибравши з нього потрібний тип ресурсу.

IV.1. Додавання файла
1. Вибравши «файл» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування параметрів файла. По-перше, треба вказати назву, яка відображатиметься
у блоці. При цьому файл може називатися, наприклад «met112.doc», а замість
його імені буде відображатися назва, яка буде введеною у це поле.

2. Знайти файл на комп’ютері і перетягнути його у блок «Вибрати файли».

3. Натиснути на кнопку «Зберегти й повернутися до курсу».
IV.2. Додавання кількох файлів
Вибравши «тека» з випадаючого меню, перейдемо до сторінки редагування
параметрів додавання файлів. По-перше, треба вказати назву, яка відображатиметься у блоці. При цьому файли можуть мати будь-які назви. Послідовність
дій аналогічна до додавання файла. Єдина відмінність полягаю у можливості
перетягування кількох файлів у поле «Вибрати файли».
IV.3. Додавання посилання на зовнішній ресурс.
1. Вибравши «URL (веб-посилання)» з випадаючого меню, перейдемо до
сторінки редагування параметрів посилання. По-перше, треба вказати назву, яка
відображатиметься у блоці. Ця назва буде активною, при натисканні на неї буде
здійснюватися перехід за відповідним посиланням.

2. Вписати посиланння на ресурс Інтернету у рядок «Існуюче посилання»
(або вставити з буферу обміну).

3. Натиснути на кнопку «Зберегти й повернутися до курсу».

IV.4. Додавання сторінки.
1. Вибравши «сторінка» з випадаючого меню, перейдемо до редагування
параметрів створення сторінки. По-перше, треба вказати назву, яка відображатиметься у блоці. Ця назва буде активною, при натисканні на неї буде здійснюватися перехід на створену сторінку.

2. Вписати текст сторінки (або скопіювати з документу Microsoft Word) у
поле «Вміст сторінки».

3. Натиснути на кнопку «Зберегти й повернутися до курсу».

