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Розглянуто роботи, виконані:

• Основним розробником (atutor.ca)

• Працівниками ІДН



Нова версія ATutor – 2.0.3

• Інтерфейс
• media += vimeo, mp3, mp4, mov
• Підтримка мобільних платформ
• Скринька завдань



Інтерфейс







Інтерфейс

Швидке 
редагування 
контенту прямо з 
меню навігації

Плаваючий 
інтерфейс, 
можливість 
згортати меню



Браузер:
Opera
Firefox
Internet Explorer 9
Google Chrome
Safari

JavaScript
Adobe Flash Player

Інтерфейс

Технічні вимоги:

IE 6

9



media += vimeo, mp3, mp4, mov

[media]…[/media]

• YouTube
• Vimeo
• avi, mov, flv, mp4
• mp3



Підтримка мобільних платформ

• Android
• iPhone OS
• BlackBerry



Скринька завдань

Зручний інструмент для здачі завдань 
студентами 



Тести і Анкети

• відображення правильних відповідей в 
перегляді запитань для інструктора



Тести і Анкети

• створення нового запитання по шаблону 
з існуючого



Тести і Анкети

• зміни в алгоритмі випадкової вибірки 
питань

тепер вона здійснюється 

рівномірно по категоріях питань



Тести і Анкети

• стортування по назві запитання в Базі 
даних запитань



Тести і Анкети

• Імпорт тестових запитань в QTI

тепер можна вибирати категорію в яку 
імпортуватимуться запитання



Тести і Анкети

• Зручніше розміщений таймер



Тести і Анкети

• Автоматичне закриття тестових сесій

• обмежені за часом тести після 
вичерпання ліміту часу

• Необмежені за часом тести - через 3 
год



Тести і Анкети

• Можливість згортання категорій в базі 
даних запитань



Журнал
• тепер можна вести облік пропущених 

занять студентами



Випускне анкетування
• Усереднені результати по курсах на вкладці 

«Випускне анкетування» інструктора



Словник

• вікіпедійне рішення з відмінками 
словникових термінів

ці [?]функція|функції[/?] призначені для

[?]слово як воно є в словнику|слово
як воно вживається в тексті[/?] 



Wiki
• модуль wiki для ATutor – забезпечення 

колективної роботи (студентів та 
інструктора) над документами



Skype & ATutor

• інтеграція skype з ATutor



Skype & ATutor



BBB & ATutor
• інтеграція з ATutor  засобу підтримки 

відеоконференцій BigBlueButton 
(conference.tntu.edu.ua)



КВК
• у звітах сертифіковані курси і викладачі 

записані жирним шрифтом

• Індекс якості курсу (ІЯК) враховує:
• сертифікацію (інструктора і курсу)
• результати випускного анкетування
• якість тестових запитань

Параметр якості тестових запитань враховує 
наяність:

•Запитань, що містять очевидні правильні 
відповіді
•Запитань надскладних або з помилками



КВК
• Змінено алгоритм розрахунку ІНК та ІВК:

складові розраховуються в % від 
максимального значення, яке входить в 
діапазон 6-ти сігм в розрізі всіх курсів на 
сервері



Де можна дізнатись про нові 
можливості системи ?







Методичні вказівки
«Розробка навчальних курсів у системі 
ATutor 2.0.3» (2011)

опубліковано в ELARTU



Знайшли помилку в ATutor, або 
маєте пропозиції?



або

atutor@tu.edu.te.ua



Дякую за увагу
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