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Дистанційний навчальний курс

  Дистанційний  навчальний курс – це комплекс 
навчально-методичних матеріалів та освітніх 
засобів, створених у віртуальному 
навчальному середовищі для організації 
дистанційного навчання на основі 
інформаційних і комунікаційних технологій для 
реалізації моделі дистанційного навчання.



  

Нормативні документи

 Положення про ДН, затверджене наказом МОН від 
21.01.2004

 Положення про сервер ДН ТДТУ від 31.12.2005
 Положеня про ДН в ТДТУ від 22.11.2006
 Правила користування сервером ДН ТДТУ від 

25.03.2008
 Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів ТДТУ від 

14.10.2008
 Положення про визнання інформаційних ресурсів для 

ДН навчально методичною працею від 21.10.2008



  

Уніфіковані вимоги до 
дистанційних курсів

 Визначення структури дистанційного курсу
 Задання єдиних стандартів до змісту та 

оформлення курсу
 Визначення методичних та програмно-

технічних умов його застосування



  

Уніфіковані вимоги до дистанційних 
курсів. Типова структура

1. Характеристика курсу
2. Методичні рекомендації щодо роботи з курсом та вхідне тестування
3. Робоча навчальна програма з потижневим плануванням

5. Комп'ютерне тестування, що включає модульні та підсумковий тест
6. Вимоги та методичні рекомендації щодо атестації
7. Глосарій (термінологічний словник)
8. Список літератури

4. Навчальні модулі, що містять:
структурований по темах навчальний текст

завдання для практичних та лабораторних занять

плани семінарських занять

проектні завдання

теми дискусій та опис порядку їх проведення
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Використання інструменту
„Матеріал“

Матеріал
21,78%

Статистика використання інструментів інструкторами за період 

09.2006 – 04.2009 



  

Створення сторінок матеріалу в 
ATutor

 :Можливості
 - візуальний редактор,
 - керування матеріалом         
   курсу,
 - інтеграція із словником,
 - імпорт/експорт у                  
   формати IMS 1.1.3 та           
   SCORM 1.2,
 - детальна статистика  по      
   використанню матеріалу



  

Як експортувати свої лекції в ATutor ? 



  

Експорт матеріалу 
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0.Підготовка лекційного матеріалу 
до експорту

 - розмір документу не більше 4-5 стр., 
 - міжрядковий інтервал - 1,5
 - формули повинні бути набрані у редакторі 

Microsoft Equation,
 - графічні об'єкти, створені у Microsoft Word 

повинні бути згруповані



  

1.Експорт лекції

Достатньо зберегти лекцію як
 „Веб сторінка з фільтром“



  

Типова структура папок у 
файловому менеджері

Рекомендація – здійснювати зберігання даних 
для окремих лекцій в окремих папках.



  

2. Завантаження елементів лекції

Розархівувати на
 сервері

Пакетне завантаження елементів лекції:
 - Заарахівувати всі елементи у ZIP-архів
 - Завантажити на сервер
 - Розархівувати



  

3. Редагування HTML коду лекції

Шлях на
сервері

В HTML коді лекції 
потрібно замінити 
локальний шлях до 
малюнків на шлях 
на сервері ATutor



  

4. Завантаження лекції



  

Чому такий формат експорту 
лекцій?

- зручність використання та структурування 
матеріалів курсу,

- можливість детальної статистики 
використання матеріалів,

- інтероперабельність створеного контенту,
- впливає на рейтинг курсу.



  

Статистика використання матеріалу

Статистика використання матеріалів у 
розрізі по-сторінках та по-студентах



  

Де знайти додаткову інформацію ?

  - постійно діючий семінар по системі ATutor
  - методичні вказіки для роботи з ATutor для        

           викладачів
  - електронна пошта - atutor@tu.edu.te.ua
  - форум університету 
    http://forum.tstu.edu.ua/index.php?showforum=9
   



  

Дякую за увагу

Запитання ?

http://dl.tstu.edu.ua
E-mail: smal@tstu.edu.ua
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