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Вступ 

Із 2005–2006 навчального року в Тернопільському державному технічному 
університеті імені Івана Пулюя триває процес впровадження дистанційного навчання. 
Це відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти як у світі в цілому, так і в Україні 
зокрема. 

Процес дистанційного навчання в ТДТУ [1]  реалізовується на основі системи 
ATutor. 

Метою даних методичних вказівок є надання базової інформації про можливості 
використовуваної системи дистанційного навчання та рекомендацій щодо 
застосування її основних інструментів. 

Методичні вказівки складено так, щоб після ознайомлення з ними користувач, 
який володіє базовими знаннями комп’ютера, міг розпочати роботу з системою ATutor 
і створити перший навчальний курс, матеріал та тести. З огляду на це, дані вказівки 
не претендують на вичерпність, тому, якщо у вас виникатимуть запитання щодо 
роботи із програмою, ви можете задати їх безпосередньо адміністраторам системи 
дистанційного навчання та авторам цих методичних вказівок. 

Тут і далі в ряді випадків дано рекомендації зв’язатися безпосередньо з 
адміністратором сервера дистанційного навчання. Як це зробити, описано в розділі 7 
“Зв’язок з адміністратором”. 

У багатьох випадках пояснення зроблені з припущенням, що читач уважно 
прочитав попередні розділи. Тому, якщо ви тільки починаєте знайомитися з 
програмою ATutor, радимо прочитати методичні вказівки повністю в тому порядку, в 
якому вони викладені. 

Автори намагалися не переобтяжувати виклад спеціальною термінологією; 
необхідний мінімум нових термінів і нових тлумачень відомих термінів вводяться по 
ходу методичних вказівок. 

Рисунки, в основному, наведені для ознайомлення і можуть різнитися деталями 
від того, що ви бачитимете, користуючись системою. З одного боку це пояснюється 
тим, що на них часто зображені додаткові елементи (тести, резервні копії, розділи 
матеріалу) для наочності пояснення та полегшення орієнтування в інтерфейсі 
системи. З іншого, в майбутніх версіях програми можуть бути внесені деякі зміни у її 
зовнішній вигляд. 
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1. Короткий опис системи ATutor 

Програма ATutor (читається “Ейтьютор”) розробляється та підтримується з 2001 року 
Greg Gay, Joel Kronenberg і Heidi Hazelton із Adaptive Technology Resource Centre, 
University of Toronto [2] . Система ATutor поширюється на основі GNU General Public 
License (GPL), яка, зокрема, дозволяє вільно використовувати та змінювати програму. 

За прийнятою в програмах такого типу термінологією, ATutor відноситься до систем 
керування навчальним матеріалом. Програма є зручною у користуванні та володіє 
простим і ефективно структурованим інтерфейсом. 

Українізацію системи було проведено в ТДТУ ім. І . Пулюя авторами даних 
методичних вказівок. 

Розглянуто програму ATutor версії 1.5.3.2, яка є найновішою на момент написання 
методичних вказівок. 

1.1. Технічні вимоги 

Для роботи з програмою ATutor потрібен комп’ютер, під’єднаний до локальної мережі 
університету або Інтернету. При цьому операційна система, встановлене програмне 
забезпечення та технічні характеристики цього комп’ютера мають другорядне 
значення: якщо за його допомогою ви можете переглядати, наприклад, сайт ТДТУ 
[3] , то зможете використовувати і ATutor. 

Вам може знадобитися тільки встановлення новішої версії Інтернет-браузера. Проте 
це є не вимогою, а лише порадою. Викликана вона тим, що встановлений на час 
написання методичних вказівок на багатьох комп’ютерах університету Internet 
Explorer 5.0 хоча й забезпечує повну функціональність ATutor, однак некоректно 
відображає деякі елементи інтерфейсу. 

Розробники програми і автори методичних вказівок рекомендують Firefox, однак ви 
можете вибрати й будь-який інший браузер (Opera, Netscape, Mozilla чи Internet 
Explorer версії 5.5 або вище). Завантажити їх можна з FTP-сервера університету [4] . 

Крім того, необхідним є увімкнення JavaScript у вашому браузері (переважно він 
увімкнений за замовчуванням). 
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2. Початок роботи 

Матеріал цього розділу, як і всіх наступних, найкраще вивчати на практиці, 
виконуючи описані дії на комп’ютері. Тому радимо запустити Інтернет-браузер і 
набрати в рядку адреси адресу сервера дистанційного навчання ТДТУ: 

http:/ /atutor.tu.edu.te.ua 

Сервер дистанційного навчання працює цілодобово без вихідних. 

Загальний вигляд вікна, яке ви побачите при першому вході в систему, зображено на 
рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Загальний вигляд сторінки входу системи 

Якщо вигляд цього вікна на вашому комп’ютері відрізняється від наведеного тут в 
гірший бік, радимо прочитати підрозділ 1.1 “Технічні вимоги”. 

Якщо ж ви не побачили цієї сторінки взагалі, перевірте налаштування браузера.  

Отже, ви перебуваєте на стартовій сторінці програми. Вона дозволяє увійти в 
систему, якщо ви вже зареєстровані у ній, зареєструватися – якщо ні, а також 
допоможе, якщо ви забули свій пароль. 

http://atutor.tu.edu.te.ua
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Інтерфейс ATutor є зручним і логічним, однак, як і інтерфейс будь-якої програми, все 
ж вимагає деякого звикання до нього. Його, крок за кроком, описано в наступних 
розділах. 

 



8 

3. Реєстрація 

Реєстрація профілю користувача системи ATutor починається шляхом натискання 
кнопки “Реєстрація” на стартовій сторінці системи. Після цього відкриється сторінка 
для реєстрації нового профілю користувача системи (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Сторінка реєстрації профілю користувача 

На даній сторінці є перелік полів для введення інформації про нового користувача. У 
поля, позначені червоною зірочкою, потрібно обов'язково ввести інформацію, в усі 
інші – за бажанням. 
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У полі “Ім'я для входу” потрібно ввести латинськими літерами ім’я користувача, яке 
буде використовуватися при входженні в систему.  

Примітка Ім'я для входу може складатися з латинських літер, цифр, символів підкреслення, 
дефісів та крапок. Воно не повинно містити пропусків, його загальна довжина не 
повинна перевищувати 20 символів. Ім’я для входу повинно бути унікальним, тобто 
в системі не може бути двох користувачів із однаковими іменами для входу. Якщо 
введене ім’я для входу не відповідає вказаним вимогам, то ви не зможете створити 
новий профіль. 

 
У полі “Пароль” потрібно ввести комбінацію латинських літер, цифр та інших 
символів. Мінімальна кількість символів 8, максимальна – 15. 

У полі “Пароль ще раз” потрібно ввести ту саму комбінацію, що й у попередньому 
полі. 

Примітка Обов'язково запам'ятайте ваш пароль. 

Якщо ви забули пароль для входу, то можете скористатися функцією відновлення 
паролю, натиснувши на посилання “Забули пароль?” стартової сторінки системи. 
Далі на новій сторінці необхідно ввести адресу електронної пошти, яку ви вказували 
при реєстрації, і на неї буде відправлено лист з посиланням для зміни паролю. 

 

У полі “Адреса електронної пошти” потрібно ввести адресу вашої електронної пошти. 
Введена адреса повинна бути реальною і ви повинні мати доступ до вказаної 
електронної скриньки. 

Примітка Якщо у вас немає електронної скриньки, то ви можете безкоштовно створити її на 
одному із поштових серверів (gmail.com, ukr.net) або на університетському 
поштовому сервері tstu.edu.ua, звернувшись в аудиторію 405, що у першому 
навчальному корпусі. 

Адреса електронної скриньки повинна бути унікальною, тобто в системі не може 
бути двох користувачів із однаковою адресою електронної пошти. 

  

У полях “Прізвище”, “Ім'я” та “По батькові” потрібно вказати ваші дані. 

У полях розділу “Персональна інформація” сторінки реєстрації додатково можна 
вказати дату вашого народження, стать, адресу та номер телефону. 

  
Примітка Всю персональну інформацію можна змінити через меню “Профіль” вашої стартової 

сторінки.  

Ім'я для входу змінити неможливо.  

Для зміни паролю або адреси електронної пошти скористайтеся відповідними меню 
на сторінці редагування профілю. 

 
Після перевірки введених даних потрібно натиснути кнопку “Зберегти”. Якщо всі 
обов'язкові поля заповнені коректною інформацією, то ви отримаєте повідомлення 
про успішну реєстрацію профілю користувача (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Повідомлення успішної реєстрації профілю 

Ваш новий профіль користувача у системі AТutor створений, але ще не активований, 
тому на даному етапі ви ще не зможете зайти в систему. Що далі? Після реєстрації 
потрібно зайти на електронну скриньку, яку ви вказували при реєстрації (для цього 
скористайтеся браузером або поштовим клієнтом), і прочитати листа, що надійшов із 
сервера дистанційного навчання ТДТУ. Якщо ви погоджуєтесь із Правилами, то для 
активації профілю потрібно натиснути на посиланні, вказаному у листі.  

Після цього ваш профіль буде активований і ви зможете зайти у систему через 
сторінку входу.   
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4. Отримання прав інструктора 

Користувачі, які працюють із системою ATutor, можуть мати два види прав доступу до 
її ресурсів: права студента та права інструктора. 

Після реєстрації та активації профілю користувачеві системи надаються лише права 
студента.  

Для отримання прав інструктора, який дозволяє створювати навчальні курси, 
потрібно: 

1. Увійти в систему, використовуючи ім’я для входу та пароль. 

2. Натиснути на посиланні “Створити новий курс”. 

3. Ввести короткий опис курсу, який ви хочете створити, у полі, що з'явилося 
(рис. 4.1). 

4. Натиснути кнопку “Надіслати”. 

 

Рис. 4.1. Форма для отримання прав інструктора  

Лист із запитом на отримання прав інструктора буде відправлено адміністратору 
системи. Після перевірки ви отримаєте права інструктора. 
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5. Створення курсу 

Щоб створити навчальний курс, потрібно повторити дії, вказані в розділі 4 
“Отримання прав інструктора”. Тепер, коли ви вже маєте права інструктора, замість 
поля для введення опису курсу (див. рис. 4.1) відкриється сторінка із властивостями 
нового курсу (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Властивості курсу 
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Курс має наступні властивості: 

1. Назва. 

Назва вашого предмету відповідно до навчальної програми. 

2. Основна мова. 

Мова, яка за замовчуванням буде використовуватися для відображення 
елементів інтерфейсу. На час написання методичних вказівок єдиною 
мовою системи є українська. 

3. Опис. 

Шифри і назви спеціальностей, для яких ви викладаєте цей предмет. 

4. Категорія. 

Вкажіть назву кафедри чи підрозділу ТДТУ. 

5. Експорт матеріалу. 

Дозволяє студентам завантажити матеріали курсу на свій комп’ютер і 
потім користуватися ними без виходу в Інтернет. Можливі наступні опції: 

• Не доступне на жодній сторінці. 

Студентам не надаватимуться спеціальні інструменти, які 
полегшили б зберігання матеріалів курсу на їх комп'ютерах. 

• Доступне тільки на сторінках верхнього рівня. 

Студенти зможуть зберігати тільки розділи повністю, з усіма 
включеними до них підрозділами. 

• Доступне на кожній сторінці. 

Студенти зможуть зберігати будь-які підрозділи чи сторінки 
окремо, без урахування загальної ієрархічної структури курсу. 

Примітка Зверніть увагу, що цей параметр жодним чином не пов’язаний з 
охороною ваших авторських прав. Якщо хтось вже відкрив 
сторінку з вашим курсом, він при бажанні матиме можливість 
його скопіювати і далі використовувати. 

Даний інструмент лише дозволяє гарантувати, що сторінки 
матеріалу, збережені на локальному комп’ютері, не 
переплутаються, і таким чином полегшує студентам 
використання ваших матеріалів без під’єднування до мережі. 

6. Розсилання оголошень. 

Дає можливість розсилати оголошення, які публікуються в курсі, через 
систему RSS (Rich Site Summary). Увімкніть, якщо ви плануєте 
регулярно публікувати в курсі важливі оголошення. 

7. Доступ. 

За рівнем доступу курси поділяються на: 
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• Відкриті. 

Курси з цим рівнем доступу можуть переглядати усі користувачі 
системи незалежно від того, чи зареєстровані вони у ній. При 
цьому входити в систему чи записуватись на курс не обов'язково. 

• Захищені. 

Доступні лише для користувачів системи, які зареєстровані в ній. 
Входити в систему обов’язково, а записуватись на курс – ні. 

• Закриті. 

Доступні лише для зареєстрованих користувачів системи за умови 
підтвердження вами їх права на запис на курс. Входити в систему 
та записуватись на курс обов’язково. 

На ваш вибір повідомлення про запити запису на курси 
користувачів можуть надсилатися вам електронною поштою, а 
самі курси можуть бути виключені зі списку доступних для 
вивчення курсів, право на перегляд якого мають усі користувачі 
системи, в тому числі й гості. 

Примітка Ми рекомендуємо завжди вибирати останній з цих рівнів: так ви 
зможете власноруч контролювати, хто матиме доступ до вашого 
курсу. 

 

8. Дата публікації. 

Дозволяє встановити дату, починаючи з якої курс буде доступний для 
перегляду іншим користувачам. Це корисно, наприклад, якщо ви готуєте 
курс на наступні семестри. 

9. Банер. 

Текст, що відображається вгорі домашньої сторінки курсу. 

10. Початкове наповнення. 

Визначає, чи створювати одразу початкове наповнення курсу (першу 
сторінку матеріалу, перше оголошення і форум). Його створення 
дозволить вам легше зорієнтуватися, де що знаходиться. 

11. Повідомлення про авторські права. 

Введене в цьому полі повідомлення буде відображатися внизу кожної 
сторінки матеріалу. 

Приклад Можна скористатися таким зразком: 

Матеріали курсу ©  Костишин С. О., Войт С. О., 2006 

12. Значок. 

Дозволяє вибрати значок для легшої ідентифікації курсу в списку “Мої 
курси”. 
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Примітка Якщо у списку немає значка, який би міг підійти для вашого курсу, але 
ви маєте власний, його можна пізніше додати в систему – прочитайте 
питання 2 розділу 8 “Часті запитання”. А поки що виберіть один із 
існуючих. 

 

Усі ці властивості при потребі можна редагувати вже після створення курсу. 

Для створення курсу необхідно натиснути кнопку “Зберегти”. 



16 

6. Робота з курсом 

У попередніх розділах було розглянуто, як зареєструватися в системі та створити 
перший навчальний курс. Це ті дії, які вам потрібно буде виконати лише один раз (за 
винятком, можливо, створення інших курсів). На відміну від них, наступні розділи 
описують дії, які ви будете виконувати з певною регулярністю періодично – частіше 
чи рідше, – і не обов’язково в такому порядку. Однак на першому етапі все ж радимо 
і далі знайомитися з можливостями системи в порядку викладу. 

Усі інструменти, призначені для управління курсами, знаходяться на вкладці 
“Керування” (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Інструменти інструктора 

Звичайно, не всі інструменти однаково важливі й часто використовувані, тому тут 
розглянуто тільки основні з них. 
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6.1. Матеріал 

Під матеріалом в ATutor розуміють курс лекцій, навчальну програму, інші текстові 
матеріали, представлені у вигляді HTML-форматованого тексту. Якщо ви хочете 
додати в систему файли інших форматів (PDF, DJVU, ZIP), які не мають 
безпосереднього стосунку до курсу лекцій, можете скористатися файловим 
менеджером, описаним нижче. 

Матеріал може мати ієрархічну структуру. При цьому кількість рівнів вкладення не 
обмежується. 

Для додавання й редагування матеріалу використовується інструмент “Матеріал” 
вкладки “Керування” (див. рис. 6.1). 

Перша сторінка цього засобу (рис. 6.2) є досить типовою для інструментів у ATutor, 
тому розглянемо її детальніше. 

 

Рис. 6.2. Інструмент керування матеріалом 

У першу чергу, зверніть увагу на таблицю, розміщену на сторінці. Якщо при створенні 
курсу ви обрали “Створити початкове наповнення”, то у ній вже буде один елемент 
під назвою “Ласкаво просимо в ATutor”. Взагалі, у цій таблиці наводиться список усіх 
сторінок матеріалу поточного рівня ієрархії, який вибирається зі списку “Виберіть 
батьківську тему” (на рис. 6.2 вибрано найвищий рівень). 

Під таблицею знаходяться кнопки, що відкривають доступ до найпоширеніших дій 
над обраною темою: редагування, перегляду, отримання інформації щодо вивчення 
матеріалу студентами, переходу до підтем, видалення. 

Вгорі, під закладками (на рис. 6.2 – над словом “Матеріал”), знаходиться рядок 
посилань на інші інструменти, які, на відміну від кнопок, призначені для керування не 
окремими сторінками матеріалу, а матеріалом у цілому. 
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Як вже було сказано, всі ці елементи часто зустрічаються і в інших засобах даної 
системи, де мають аналогічне призначення. 

Щоб створити нову тему матеріалу, натисніть посилання “Створити матеріал” вгорі 
сторінки. Відкриється сторінка, зображена на рис. 6.3. 

 

Рис. 6.3. Інструмент редагування (створення) матеріалу 

Як видно з рисунка, цей засіб має кілька закладок: 

1. Матеріал. 

Саме ця закладка зображена на рис. 6.3. Вона є найважливішою для 
введення матеріалу. 

Тут вводиться назва теми та, власне, її текст. 

Якщо вибрати форматування “простий текст”, студенти бачитимуть матеріал 
у тому вигляді, в якому він введений у поле “Текст”. Вставляти в матеріал 
малюнки у цьому випадку неможливо. 
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Якщо вибрати форматування “HTML”, тоді в поле “Текст” можна вводити 
матеріал із практично довільним HTML-форматуванням. Для його 
редагування на місці в систему вбудовано візуальний редактор. У текст 
можна вставляти малюнки та інші об’єкти з файлового менеджера 
(детальніше – у підрозділі 6.2 “Файловий менеджер”) та визначати слова як 
терміни (їх пояснення вводиться автоматизовано на вкладці “Словникові 
терміни”, або вручну – через інструмент “Словник”). 

Можливе також імпортування матеріалу з готового файлу.  

Якщо ви маєте готові матеріали у форматі Microsoft Word і хочете перенести 
їх в ATutor, прочитайте запитання 1 розділу 8 “Часті запитання”. 

Обсяг тексту, який може бути відображено на одній сторінці, обмежений, 
тому варто подбати про належну структуризацію й розбивання матеріалу на 
сторінки. Це не тільки полегшить його сприйняття студентами, а й зменшить 
час завантажування сторінки. 

2. Властивості. 

На цій закладці можна вказати дату опублікування даної сторінки, перелік 
ключових слів і положення розділу в загальній ієрархії курсу. 

3. Словникові терміни. 

Це зручний засіб для автоматизації створення словника важливих термінів. 

Якщо при редагуванні матеріалу деякі слова були вкладені в теги [?]  [ /?] , 
вони з’являються тут у вигляді словникових термінів з інструментами для їх 
редагування. 

4. Перегляд. 

На цій закладці можна переглянути, як буде виглядати введений матеріал 
після збереження. 

5. Доступність. 

Ця закладка дозволяє перевірити відповідність матеріалу міжнародним 
стандартам доступності. 
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6.2. Файловий менеджер 

Файловий менеджер зображено на рис. 6.4. 

 

Рис. 6.4. Файловий менеджер 

Як видно з рисунка, його основні елементи такі ж, як і в інструменті “Матеріал”. 
Додалися лише специфічні для нього засоби для створення нових папок і 
завантаження файлів на сервер. 

Файловий менеджер використовується для: 

1. Зберігання малюнків, які включають у матеріал. 

Щоб вставити малюнок в матеріал, його необхідно попередньо завантажити 
на сервер через файловий менеджер.  

Приклад Нехай малюнок petri_net.jpg завантажено у папку images домашньої 
папки файлового менеджера. Щоб вставити його в матеріал, необхідно: 

1. У полі “Текст” редактора матеріалу (див. рис. 6.3) поставити курсор 
туди, куди потрібно вставити малюнок. 

2. Натиснути на посиланні “Відкрити файловий менеджер”. 
3. У вікні, що відкрилося, знайти файл малюнка й натиснути кнопку 

“Вставити” праворуч від нього. 

У тому місці, де стояв курсор, з’явиться текст: 

< img src= ”images/petri_net.jpg” alt= ”Малюнок”>  
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Звичайно ж, його можна ввести і вручну. 

 

2. Зберігання методичних вказівок, довідників, інших матеріалів у довільних 
форматах (DOC, PDF, DJVU, ZIP тощо). 

Щоб студенти могли завантажити ці файли, потрібно в редакторі матеріалу 
створити на них посилання аналогічно до попереднього випадку. 

Приклад Нехай у папці lect, яка знаходиться в кореневій папці файлового 
менеджера, створено підпапку Lect_03 і в неї завантажено креслення 
Drawing1.dwg. 

Дії при включенні в текст матеріалу посилання на цей файл повністю 
такі ж, як і при вставлянні малюнка. Однак вставлене посилання вже 
матиме трохи інший вигляд, а саме: 

< a href= ”lect/Lect_03/Drawing1.dwg”>Введіть сюди назву посилання< /a>  

Слова “Введіть сюди назву посилання” потрібно замінити більш 
відповідними, наприклад, “Креслення 1”. 

 

На відміну від матеріалу, на загальний розмір файлів, завантажених у файловий 
менеджер, та на максимальний розмір одного файлу діють обмеження. Загальний 
об’єм завантажених файлів і кількість вільного місця, доступного для курсу, 
відображається внизу таблиці на сторінці файлового менеджера (див. рис. 6.4). 
Детальніше дивіться у запитанні 5 розділу 8 “Часті запитання”. 

6.3. Тести і анкети 

Інструмент “Тести і анкети” надає усі можливості для створення та керування 
тестами й анкетами. Можливості даного інструменту: 

•  створення й керування тестами; 

•  створення й керування запитаннями, організація бази даних запитань курсу; 

•  попередній перегляд тестів; 

•  перегляд спроб складання тестів користувачами, можливість їх оцінювання; 

•  перегляд статистики по тестах. 

Анкети – це тести, призначені для визначення думки з того чи іншого питання, як 
правило, анонімні та кількісно не оцінювані.  

На сторінці керування тестами і анкетами присутні ряд закладок для створення 
тестів, запитань та категорій, перелік створених тестів і кнопки керування тестами 
(рис. 6.5). 

Створення тесту складається з трьох етапів: 

1. Створення тесту або анкети з певними властивостями. 

2. Створення бази даних запитань. 
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3. Додавання запитань до створеного тесту або анкети. 

 

6.3.1. Створення тесту (анкети) з певними властивостями 

Для того, щоб створити тест з певними властивостями, потрібно на сторінці 
керування тестами та анкетами натиснути на посилання “Створити тест (анкету)”.  

 

 

Рис. 6.5. Сторінка керування тестами і анкетами 

Після цього відкриється сторінка створення тесту, що містить ряд властивостей, які 
ви повинні вказати: 

1. “Назва” – вказує назву тесту. Саме цю назву будуть бачити студенти на 
їхній сторінці тестування. 

2. “Дозволяється спроб” – визначає кількість спроб здавання тесту для одного 
студента. Можливі значення – необмежено та від 1 спроби до 20.  

3. “Додати посилання зі сторінки Мої курси” – додає посилання на даний тест 
на сторінці “Мої курси”. Це може бути корисним аби студенти звернули 
увагу на наявність тестів у навчальному курсі ще перед входом у нього. 
Тому рекомендоване значення цієї опції “Так”. 
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4. “Анонімний”. При активації цієї опції здавання тесту не оцінюються і не 
фіксуються по користувачах. Корисна при створенні анонімних опитувань. 
Для проведення навчальних тестувань потрібно вказувати “Ні”. 

5. “Публікувати результати” – визначає доступність результатів тестів для 
студентів. Якщо ви вказали у цій опції “як тільки тест був пройдений”, то 
студент отримає результати свого тесту одразу після його проходженні. 
  

Примітка При наявності у тесті запитань, що автоматично НЕ оцінюються, 
студент отримає 0 балів. 

 

Значення “коли тест був пройдений і всі відповіді оцінені” визначає, що 
студент отримає результати тестування тільки тоді, коли ви оцінили усі 
відповіді даного тесту або зразу, коли у тесті є лише запитання, які 
автоматично оцінюються. При значенні опції “ніколи” студент ніколи не 
отримає результатів тестувань. Дане значення є корисним для обмеження 
доступу до результатів тестувань.  

Примітка Ми рекомендуємо встановлювати значення цієї опції як “коли тест був 
пройдений і всі відповіді оцінені” або “ніколи”. Особливо це потрібно 
застосовувати тоді, коли у тесті є відкриті запитання (про типи питань 
див. нижче). У даному випадку, якщо значення цієї властивості буде “як 
тільки тест був пройдений”, при проходженні тесту студент завжди 
буде отримувати 0 балів, бо відкриті запитання автоматично не 
оцінюються. Якщо ж значення опції “коли тест був пройдений і всі 
відповіді оцінені”, то результати тестування будуть опубліковані тільки 
після їх оцінювання вручну. 

6. “Вибирати питання випадково” – визначає, чи вибирати питання випадково 
для тесту з бази даних запитань і яку їх кількість. Рекомендоване значення 
- “Так” з визначеною кількістю запитань. 

Приклад Нехай у вас є тест із 100 запитаннями. Якщо у даній опції вказати “Так” 
та кількість питань 10, то для кожного студента, який проходить даний 
тест, випадковим чином буде вибиратися 10 запитань із 100.  

7. “Дата початку” та “Дата закінчення” – визначає дату початку та закінчення 
тестування. Протягом вказаного періоду тест буде доступний студентам 
для проходження. 

8. “Призначити для груп” – визначає, для яких навчальних груп (що 
попередньо створені) буде доступний тест. За замовчуванням тест 
доступний для всіх студентів курсу. Тест, призначений для однієї групи 
(кількох груп), недоступний для всіх інших груп і студентів, які не входять у 
жодну групу. 

9. “Загальна тривалість” – вказує час для проходження тесту. Тривалість 
задається у хвилинах і може змінюватися від 1 до 180 хвилин, а також бути 
необмеженою. 
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10. “Інструкції” – визначає повідомлення, яке буде виводитися перед тестом і 
може містити у собі інструкції щодо проходження тесту, або іншу 
інформацію. Поле не обов'язкове для заповнення. 

Після натискання кнопки “Зберегти” буде створено порожній (без запитань) тест з 
властивостями, які ви вказали при створенні. 

Для того, щоб створити запитання та долучити їх до тесту, необхідно виконати дії, 
вказані у наступних підпунктах. 

6.3.2. Створення запитань 

Запитання створюються окремо, без долучення до конкретного тесту. Вони можуть 
використовуватись у кількох тестах одночасно. Всі запитання курсу зберігаються у 
базі даних запитань, у яку можна зайти, натиснувши на посиланні “База даних 
питань” сторінки керування тестами та анкетами. 

Усі операції щодо створення та редагування запитань здійснюються із бази даних 
запитань. 

Для створення нового запитання потрібно вказати його тип та натиснути кнопку 
“Створити”. Система дозволяє створити такі типи запитань: 

 запитання з множинним вибором (у якому є кілька варіантів відповіді (до 
10), при цьому як правильні можна вказати кілька відповідей); 

Примітка Запитання з множинним вибором завжди оцінюються автоматично. 
Студент повинен вибрати усі правильні варіанти, щоб відповідь 
вважалась правильною. 

 

 альтернативне запитання (у якому є лише два варіанти відповіді “Істина” 
та “Неправда”); 

Примітка Альтернативні запитання завжди оцінюються автоматично. 

 

 відкрите запитання (на яке студент повинен сам написати відповідь, при 
цьому обсяг відповіді може бути таким: одне слово, одне речення, 
невеликий абзац та одна сторінка); 

Примітка Відкриті запитання автоматично не оцінюються. 

 

 оцінювання (запитання, які застосовуються для проведення анкетувань). 
Примітка В даних запитаннях можливе використання наперед визначених 

шаблонів відповідей. Дані запитання не оцінюються. 

 

Після натискання кнопки “Створити” відкриється сторінка для створення вказаного 
типу запитання. На ній потрібно ввести текст запитання (або твердження) та вказати 
варіанти відповіді (якщо це потрібно), після чого натиснути кнопку “Зберегти”. 
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Примітка При створенні запитань можливе використання візуального редактора для вставки 
малюнків власне у запитання або варіанти відповіді. 

 

На рис. 6.6 зображено сторінку створення відкритого запитання. 

 

Рис. 6.6. Сторінка створення відкритого запитання 

Після цього у базі даних з'явиться створене запитання. 

Для редагування існуючого запитання його потрібно вибрати з бази даних і 
натиснути на кнопку “Змінити”. Далі на сторінці, яка відкриється, слід відредагувати 
необхідні властивості запитання й натиснути кнопку “Зберегти”. 

Щоб переглянути запитання, потрібно вибрати його з бази даних запитань і 
натиснути кнопку “Перегляд”. У режимі перегляду запитання відображається так, як 
його будуть бачити студенти при проходженні тесту. 

Для видалення запитання з бази даних потрібно вибрати його та скористатися 
кнопкою “Видалити”.  

Примітка Пам'ятайте, що видалені запитання відновити неможливо. 

 

6.3.3. Додавання запитань до тестів 

Для того, щоб завершити створення тесту, необхідно додати запитання з бази даних 
запитань до існуючого тесту. Для цього на сторінці керування тестами та анкетами 
(див. рис. 6.5) слід вибрати необхідний тест та натиснути кнопку “Питання”. Далі на 
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сторінці, що відкриється, потрібно натиснути на посилання “Додати питання” та 
вибрати необхідний перелік запитань для тесту. Після цього слід натиснути кнопку 
“Додати в тест (анкету)”. Далі відкриється сторінка, на якій буде перелік запитань у 
тесті. На цій сторінці потрібно вказати вагу кожного запитання (для запитань, у яких 
вага не вказана) та його обов'язковість (рис. 6.7). 

Вага запитання – це вказана вами кількість балів, яку отримає студент за умови 
правильної відповіді на запитання.  

Обов'язковість запитання – опція, яка вказує, що запитання будуть обов’язково 
включені у кожен тест, навіть якщо запитання вибиратимуться випадково. 

Для редагування або видалення запитання з тесту потрібно скористатися 
посиланнями “Змінити” та “Видалити”, які знаходяться праворуч від кожного 
запитання тесту.  

Примітка Видалення запитання із тесту НЕ видаляє його з бази даних запитань. 

 

Після додавання запитань до тесту ви отримуєте готовий для проходження 
студентами тест (як розпочати проходження тесту дивіться у запитанні 5 розділу 8 
“Часті запитання”). 

 

Рис. 6.7. Сторінка додавання запитань до тесту 

6.3.4.  Створення категорій запитань 

Категорії запитань дозволяють об'єднати запитання для кращої навігації по них 
(наприклад, за темою, до якої відносяться запитання), а також спростити додавання 
запитань до тестів. 
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Для переходу до категорії запитань потрібно натиснути на посилання “Категорії 
питань” сторінки керування тестами та анкетами (див. рис. 6.5). Відкриється сторінка 
з переліком вже існуючих категорій, які можна редагувати та видаляти через кнопки 
“Редагувати” та “Видалити” відповідно.  

Для створення нової категорії потрібно на сторінці “Категорії запитань” натиснути на 
посилання “Створити категорію” та ввести назву нової категорії. 

Запитання додаються в категорію шляхом вказування категорії при створенні 
запитання (за замовчуванням запитання не додаються у жодну категорію, тобто 
активним є варіант “Без категорії”). 

 

6.3.5. Редагування, перегляд та видалення тестів 

Для редагування параметрів існуючих тестів потрібно на сторінці керування тестами 
й анкетами (див. рис. 6.5) вибрати тест з списку створених тестів і натиснути кнопку 
“Змінити”. На сторінці, що відкриється, буде перелік властивостей тесту, які ви 
можете змінити. Для збереження змін обов'язково потрібно натиснути кнопку 
“Зберегти”. 

Для перегляду тесту потрібно також вибрати тест (анкету) й натиснути кнопку 
“Перегляд”. На новій сторінці буде представлено всі запитання, включені до тесту. 

Примітка При перегляді тестів з випадковою вибіркою запитань та вказаною їх кількістю, 
будуть показані всі запитання, включені у тест. Для студентів при проходженні 
тесту буде генеруватися та кількість запитань, яку ви вказали у властивостях тесту. 

 

Для видалення тесту потрібно вибрати тест з списку створених тестів і натиснути 
кнопку “Видалити”. 

Примітка При видаленні тесту, запитання, що входять у нього, з бази даних запитань НЕ 
видаляються. 

 

6.3.6. Перегляд проходжень тесту, оцінювання результатів тестування 
та статистики по тестах 

Для перегляду проходження тесту (анкети) потрібно на сторінці керування тестами й 
анкетами вибрати тест і натиснути кнопку “Проходження” (див. рис. 6.5). Програма 
відкриє сторінку проходження обраного тесту.  

На даній сторінці (рис. 6.8) буде вказано загальну кількість проходжень тесту та 
перелік проходжень, який містить деталі кожної здачі тесту і його результати. 
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Рис. 6.8.  Сторінка результатів проходження тесту 

Якщо тест містить запитання, які автоматично не оцінюються, то результати 
тестування, також не будуть автоматично оцінені. Такі результати потрібно 
переглянути й оцінити самому (як це зробити вказано нижче). 

Таблиця результатів тестування складається з таких полів: 

 “Ім'я для входу” – ім’я для входу користувача (студента), який проходив 
тест; 

 “ПІБ” – ПІБ користувача, який проходив тест; 

 “Пройдений” – вказується дата проходження тесту; 

 “ІР адреса” – ІР адреса комп'ютера з якого був пройдений тест; 

 “Час проходження” – вказується час, який затратив користувач на 
проходження тесту; 

 “Оцінка” – вказується результат тестування користувача у вигляді “набрана 
кількість балів/загальна кількість балів”. Якщо у графі “Оцінка” стоїть 
значення “0/загальна кількість балів”, то це означає, що проходження 
тесту неоцінене і його потрібно переглянути й оцінити. Якщо у графі 
“Оцінка” вказується “0/0”, то це означає, що студент розпочав тест, але ще 
не завершив його або просто переглядав тест. 

Примітка Якщо студент розпочав тест, але ще не відправив результати на 
сервер, то це вважається за спробу і оцінюється в 0 балів. Перегляд 
тесту також вважається спробою і оцінюється в 0 балів. Кожне 
оновлення сторінки тестування в браузері вважається спробою і 
оцінюється в 0 балів. 
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Для перегляду проходження тесту та його оцінювання потрібно вибрати 
проходження тесту з переліку й натиснути кнопку “Переглянути і оцінити тест”. 
Відкриється сторінка, на якій будуть представлені запитання і відповіді на них 
студента та поля для введення кількості балів за кожне запитання. Для збереження 
результатів оцінювання потрібно натиснути кнопку “Зберегти”. Загальна оцінка за 
тест обчислюється автоматично шляхом сумування усіх балів і буде відображена у 
полі “Оцінка” таблиці результатів тестування. 

Для  видалення проходжень з таблиці результатів потрібно вибрати проходження та 
натиснути на кнопку “Видалити”. 

Для перегляду статистики за тестом потрібно вибрати тест та натиснути кнопку 
“Статистика” (див. рис. 6.5). Статистика тесту можлива за двома параметрах: 

1. Статистика за запитаннями. 

2. Статистика проходжень. 

6.4. Запис на курс 

Даний інструмент інструктора дозволяє здійснювати основні операції щодо запису 
студентів на курс, призначення асистентів і випускників курсу, а також імпортувати 
та експортувати список курсу. 

Список курсу – список студентів, які мають доступ до навчального курсу та елементів 
керування навчальним курсом (асистенти). 

На рис. 6.9 зображено сторінку керування записом на курс. 

 

Рис. 6.9. Сторінка керування записом на курс 
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Як бачимо з рисунка, на сторінці присутні елементи керування списком курсу 
(“Експортувати список курсу”, “Імпортувати список курсу” і “Створити список курсу”) 
та закладки, що дозволяють переглянути записаних на курс студентів, список 
асистентів і випускників курсу, студентів, що очікують на запис, та не записаних на 
курс студентів. 

Для того, щоб записати студента на курс, можна скористатись двома закладками: 

1. Закладка “Очікують на запис” містить перелік студентів, що відправили запит 
запису на курс. Для того, щоб підтвердити запит запису студента на курс, 
потрібно вибрати студента (студентів) з списку й натиснути кнопку 
“Записати”. Обраний студент (студенти) буде записаний на курс, його 
обліковий запис відображатиметься у списку студентів курсу. 

Примітка Після записування студента на курс на його електронну скриньку буде 
відіслано повідомлення з інформацією про запис на курс та посиланням на 
ваш курс. 

 

Для відмови у записі на курс необхідно вибрати студента із списку очікуючих 
на запис і натиснути кнопку “Видалити”. 

2. Закладка “Не записані” містить перелік усіх студентів, які зареєстровані в 
системі дистанційного навчання, але не записані на ваш курс. Для того, щоб 
записати студента на курс, потрібно вибрати його з списку та натиснути 
кнопку “Записати”. Аналогічно до попереднього випадку, на його електронну 
пошту надійде повідомлення про запис на ваш курс. 

Список усіх записаних на курс студентів відображається у вкладці “Записані на курс”. 
Для студента вказується ім'я для входу, його прізвище, ім'я та адреса електронної 
скриньки.  

Для видалення студента з курсу потрібно вибрати його з списку записаних на курс та 
натиснути кнопку “Видалити”. 

Студенти, записані на курс, можуть користуватись усіма інструментами, визначеними 
у “Інструментах студента” закладки “Керування”. 

Студентам, які записані на курс, можна давати додаткові привілеї у вигляді надання 
доступу до окремих інструментів інструктора, що дозволяють керувати тими чи 
іншими елементами навчального курсу. Наприклад, можна дозволити студентові 
створювати матеріали або оголошення курсу. Для того, щоб надати такі привілеї, 
потрібно вибрати студента з списку і натиснути кнопку “Привілеї”. На новій сторінці 
слід вказати тип привілеїв, які потрібно надати студентові, та натиснути кнопку 
“Зберегти”. Список усіх студентів, які мають привілеї, відображається у закладці 
“Асистенти (старости)”. Для редагування привілею студента потрібно на вкладці 
“Асистенти (старости)” обрати студента й натиснути кнопку “Привілеї”. 

Окрім того, студентів, які закінчили курс, можна позначити випускниками. Випускник 
курсу – це студент, що має доступ до вашого курсу (навчальних та інших матеріалів 
курсу), але не має прав для проходження тестів і анкет. Для позначення студента 
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випускником потрібно вибрати його з списку записаних на курс та натиснути кнопку 
“Позначити як випускника”. Список усіх випускників курсу показаний у закладці 
“Випускники” сторінки запису на курс. 

Крім того, даний інструмент інструктора дозволяє експортувати список курсу у 
формат CSV, натиснувши на закладку “Експортувати список курсу”. Файли у форматі 
CSV можуть бути відкриті й відредаговані за допомогою спеціалізованих програм 
(наприклад, Microsoft Excel, Kspread тощо). Можливо також імпортувати список курсу 
з формату CSV через закладку “Імпортувати список курсу”. 

Інструктор може створити список курсу, використовуючи закладку “Створити список 
курсу”. На новій сторінці потрібно ввести ім'я і прізвище студента, а також адресу 
його електронної скриньки (всі дані вводяться латинськими літерами). При цьому ім’я 
для входу та пароль будуть згенеровані автоматично.    

6.5. Групи 

Інструмент інструктора “Групи” дозволяє створювати навчальні групи для курсу та 
керувати ними.  

Основна мета створення навчальних груп – це можливість призначити для них окремі 
тести. 

Приклад Якщо ваш курс одночасно призначений для студентів різних форм навчання чи 
спеціальностей, то ви можете створити тести, призначені тільки для конкретних 
навчальних груп.  

Про те, як призначити тест для конкретної групи, див. п. 6.3.1. 

 

На сторінці керування групами буде показано список усіх створених груп і кількість 
студентів у кожній (рис. 6.10). 

 

 

Рис. 6.10. Сторінка керування групами 

Для створення групи потрібно перейти за посиланням “Створити групи”. 
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Групу можна створити двома шляхами: вручну та автоматично. При ручному 
створенні потрібно вказати тип групи (наприклад, стаціонарна або заочна), назву та 
її короткий опис (за бажанням), а також вказати інструменти, які будуть доступні для 
спільного використання студентами групи (наприклад, форум). 

Для записування студентів у групу потрібно натиснути кнопку “Зареєстровані” (рис. 
6.10). Далі слід обрати студентів для записування у групу та натиснути кнопку 
“Зберегти”. 

При автоматичному створенні груп потрібно вказати їх тип і префікс (назва групи 
буде складатись із префікса до якого додається номер групи). Також потрібно 
вказати або кількість студентів у групі, або кількість груп на навчальному курсі. 
Студенти, які записані на курс, автоматично будуть розподілені по навчальних 
групах. 

Редагування властивостей груп здійснюється шляхом обрання групи з списку та 
натискання кнопки “Змінити”. 

Видалення групи через кнопку “Видалити” не приводить до видалення з курсу 
студентів, які були записані у групу. 
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6.6. Резервні копії 

Резервні копії (рис. 6.11) зберігають в одному ZIP-архіві всю інформацію, що 
міститься в курсі. 

 

Рис. 6.11. Інструмент “Резервні копії” 

Це дуже важливий і потужний інструмент, який може бути використаний для 
відновлення курсу в разі випадкової втрати даних – у результаті помилкових дій при 
редагуванні курсу чи збою на сервері. 

Примітка Ми радимо регулярно створювати резервні копії усіх ваших курсів. 

Це дозволить вам завжди мати досить свіжу копію, щоб у випадку збою самостійно, 
без втручання адміністратора, швидко відновити курс із мінімальною втратою 
даних. 

 

Іншим застосуванням резервних копій є створення іншого курсу на основі існуючого з 
перенесенням у нього всієї інформації поточного курсу. 

Щоб створити резервну копію, натисніть посилання “Створити”. 

Для того, щоб повністю або частково відновити курс із резервної копії, виберіть її та 
натисніть кнопку “Відновити”. На наступному етапі вам буде запропоновано, які саме 
елементи курсу відновлювати, а також повністю замінювати існуючий вміст курсу чи 
додати до нього розпакований. 

Резервні копії, які зберігаються на сервері, для максимальної безпеки можна 
завантажувати на інший комп’ютер. Кількість резервних копій, що зберігаються на 
сервері, обмежена. Однак можна одночасно зберігати більше резервних копій, якщо 
переносити їх на свій комп’ютер. 

6.7. Інші інструменти 

Крім описаних інструментів, в ATutor також є інші засоби для керування курсом. 
Додаткові інструменти можна додавати в систему як окремі модулі. 
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До стандартних інструментів, крім описаних вище, належать (див. рис. 6.1): 

1. Інструменти студента. 

Цей пункт дозволяє визначати, які інструменти будуть доступні студенту на 
домашній сторінці як значки або вкладки. Цим засобом потрібно 
скористатися, якщо, наприклад, ви хочете зробити недоступним для 
студентів чат або опитування. 

2. Властивості. 

За допомогою цього інструменту здійснюється редагування властивостей 
курсу, описаних у розділі 5 “Створення курсу”. 

3. Електронна пошта курсу. 

Дозволяє розсилати повідомлення різним категоріям студентів: усім 
зареєстрованим у даному курсі, тільки привілейованим студентам, 
випускникам, тим, кому в запису на курс було відмовлено, або студентам 
окремих груп. 

4. Оголошення. 

Дає можливість додавати, видаляти і редагувати оголошення для студентів 
курсу. Оголошення відображаються на домашній сторінці курсу і можуть 
розсилатися через RSS (якщо така функція увімкнена у властивостях курсу). 

5. Опитування. 

За допомогою цього інструменту можна організовувати неоцінювані 
опитування студентів із метою з’ясування їх думки з тих чи інших питань. 

6. Словник. 

Цей пункт дозволяє вводити й редагувати словникові терміни. Зверніть 
увагу, що терміни, які використовуються в матеріалі, легше вводити через 
редактор матеріалу (див. 6.1 “Матеріал”). 

7. Список літератури. 

Дає можливість вказувати список джерел, обов’язковість і термін 
ознайомлення з ними. 

8. Статистика. 

Цей інструмент призначений для контролю того, як користуються курсом 
студенти й незареєстровані користувачі. 

9. Форуми. 

Дозволяє створювати й керувати форумами курсу. 

Форум є одним із найкращих засобів для спілкування викладача зі 
студентами та студентів між собою. Він дає можливість організовувати 
обговорення різних тем, пов’язаних як із самим предметом, так і з 
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навчальним процесом загалом. Повідомлення, розміщені на форумі, 
зберігаються необмежено довго (поки їх не буде видалено вручну). 

10. Часті запитання (FAQ). 

Тут можна навести відповіді на запитання, які студенти задають найчастіше. 
Такий підхід може зекономити і вам, і студентам багато часу. 

11. Чат. 

Цей інструмент, як і форум, дозволяє організовувати спілкування зі 
студентами, однак повідомлення в ньому зберігаються тільки на час сеансу 
зв’язку, тому він вимагає одночасної участі усіх зацікавлених. 

За допомогою даного інструменту також можна вести протоколи спілкування 
у чаті. 
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7. Зв’язок з адміністратором 

Зв’язок з адміністратором здійснюється двома шляхами: 

1. Через розділ “Дистанційне навчання” форуму ТДТУ [5] . Його ведуть 
адміністратори системи, автори цих методичних вказівок. Там ви зможете 
пошукати відповіді на свої запитання або задати їх і невдовзі отримати 
вичерпні відповіді. 

2. Через електронну пошту. Будь-які запитання, що виникають у процесі 
роботи з системою ATutor, а також побажання щодо покращення 
функціональності та роботи системи, ви можете написати нам на 
електронну пошту. Ї ї адреса: 

atutor@tu.edu.te.ua 

 

 

mailto:atutor@tu.edu.te.ua
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8. Часті запитання 

Цей розділ створений на основі повідомлень на форумі ТДТУ та електронного 
листування з користувачами системи дистанційного навчання, які накопичилися на 
момент складання даних методичних вказівок. 

Якщо тут ви не знайшли відповіді на своє запитання, задайте його на форумі чи в 
електронному листі (див. розділ 7 “Зв’язок з адміністратором”). 

1. Я маю готові матеріали у форматі Microsoft Word. Як найкраще їх 
перенести в ATutor? 

Текстовий редактор Microsoft Word дозволяє зберігати документи у форматі HTML. 
Однак ці файли дуже громіздкі через величезну кількість елементів, що відповідають 
за форматування елементів. Як пояснено на офіційному сайті Microsoft, це зроблено 
для того, щоб збережені файли можна було повторно редагувати у Word без змін їх 
вигляду. 

Корпорацією Microsoft випущено спеціальний інструмент, призначений для очищення 
таких файлів від некритичних елементів форматування. 

Для Office 2000 цей інструмент доступний у вигляді окремої безкоштовної програми, 
яку можна завантажити з FTP-сервера ТДТУ: 

http:/ / ftp.tu.edu.te.ua/Application/Education/ATutor/msohtmf2.exe 

або безпосередньо із сайту виробника: 

http:/ /office.microsoft.com/Downloads/2000/Msohtmf2.aspx 

При встановленні цієї програми в панель “Стандартна” Word додається нова кнопка 
“Export to Compact HTML” (“Експортувати в компактний HTML”). Збереження файлу із 
її використанням дозволяє отримати у кілька разів менший файл, ніж збереження у 
форматі HTML звичайним способом. Ще кращі результати дає прямий запуск утиліти 
з Головного меню: Microsoft Office Tools ->  Microsoft Office HTML Filter 2.0. У цьому 
випадку можна отримувати вихідні файли меншого розміру, вибираючи, які саме 
елементи будуть очищені. 

За нашими оцінками, зменшення розміру файлу в цьому випадку може сягати 
(60…96)% (звичайно, це дуже залежить від розміру файлу й використовуваного 
форматування). 

В Office 2003 ця функція є вбудованою, нею можна скористатися через Save As ->  
Web Page, Filtered. 

2. Як додати власний значок до навчального курсу? 

Значок до навчального курсу повинен відповідати технічним вимогам системи: його 
розмір повинен бути 79х79 пікселів, формат файлу – JPG, GIF, PNG. Для того, щоб 
додати власний значок до навчального курсу, його потрібно відправити електронним 

http://ftp.tu.edu.te.ua/Application/Education/ATutor/msohtmf2.exe
http://office.microsoft.com/Downloads/2000/Msohtmf2.aspx
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листом на пошту адміністратора системи (atutor@tu.edu.te.ua), обов’язково вказавши 
навчальний курс, до якого слід додати значок. 

3. Як зареєструвати студентів, які не мають електронної скриньки? 

Зареєструвати профіль користувача в системі без електронної скриньки неможливо, 
бо процес реєстрації профілю вимагає активації створеного профілю через 
електронну пошту (якщо профіль неактивований, то зайти в систему неможливо). 
Тому потрібно обов’язково мати електронну скриньку з доступом до неї. Для 
створення електронної скриньки можна скористатися безкоштовними поштовим 
серверами, наприклад gmail.com або ukr.net. Зареєструвати безкоштовну поштову 
скриньку можна також на університетському поштовому сервері tstu.edu.ua. Для 
цього потрібно звернутися в аудиторію 405, що у першому навчальному корпусі.  

4. Як студентові розпочати здавати тест та отримати результати 
тестування? 

Для того, щоб розпочати тестування, студентові потрібно увійти в систему та 
навчальний курс, на якому проводиться тестування. Використовуючи інструмент “Мої 
тести і анкети”, відкрити сторінку, на якій буде перелік тестів курсу. Кожен тест 
навчального курсу має статус, який визначається з дати початку та закінчення 
тестування і кількості спроб. Є такі статуси тесту: 

 активний – доступний для проходження студентом; 

 очікування – ще не можна здавати, бо не настала дата початку тестування; 

 тест, який минув – вже не можна здавати, бо закінчився термін здавання тесту 
або вичерпана кількість спроб здавання. 

За спробу при здаванні тесту вважається: 

 перегляд сторінки тесту; 

 оновлення відкритої сторінки тесту; 

 надсилання відповідей тесту на сервер. 

Якщо тест активний, то студентові достатньо натиснути на посилання для запускання 
тесту. На сторінці, що відкриється, буде перелік запитань, на які потрібно дати 
відповіді. Якщо у властивостях тесту вказано загальну тривалість тесту, то на сторінці 
буде також лічильник часу, який показує пройдений час у відсотках від загальної 
тривалості тесту. 

Щоб відповісти на запитання тесту, потрібно позначити правильні варіанти 
відповідей або написати відповідь для відкритих запитань. Для відправлення 
відповідей на сервер потрібно внизу сторінки натиснути кнопку “Відіслати”. 

Усі результати тестування студент може побачити на сторінці “Мої тести і анкети”. 

mailto:atutor@tu.edu.te.ua
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5. Що робити, якщо мій курс не вкладається в обмеження, встановлені для 
курсів (на загальний розмір файлів, завантажених у файловий 
менеджер; на розмір одного файлу; на розмір сторінки матеріалу; на 
кількість резервних копій)? 

Обмеження на розмір інформації, що вводиться в ATutor, існують для запобігання 
можливим атакам на систему, зловживанню наданими користувачам правами, тобто 
загалом – для гарантування безперебійної роботи системи із заданими показниками 
якості. Ці ліміти можуть редагуватися адміністратором. 

Діючі обмеження є достатньо вільними, щоб не перешкоджати нормальній роботі 
користувачів, і за своєю природою кожне з них встановлюється на такому рівні, який 
достатній для задоволення відповідної потреби найвимогливішого у цьому відношенні 
курсу. Тому, якщо ці ліміти для вашого курсу є недостатніми, то в першу чергу 
перевірте доцільність та оптимальність інформації, яку ви намагаєтеся розмістити на 
сервері. 

Як правило, в більшості випадків вдається вкластися у визначені обмеження: 
наприклад, стисканням завантажуваних файлів архіватором, видаленням зайвих 
файлів, зменшенням роздільної здатності чи зміною формату ілюстрацій (скажімо, з 
BMP на PNG чи JPG), розбиванням теми матеріалу на кілька підтем, переміщенням 
резервних копій із сервера на свій комп’ютер тощо. 

Якщо після спроб зменшити використання певного ресурсу результату досягти не 
вдалося, ви можете звернутися до адміністратора із проханням збільшити відповідний 
ліміт. Як це зробити, описано в розділі 7 “Зв’язок з адміністратором”. 

6. Як знищити створений курс? 

Для видалення (знищення) вашого навчального курсу потрібно: 

1. Зайти в систему, використовуючи ім’я для входу та пароль. 

2. Зайти на навчальний курс, який хочете видалити. 

3. Через закладку “Керування” зайти в інструмент інструктора “Властивості 
курсу”. 

4. Натиснути на посиланні “Видалити курс” і підтвердити свій намір. 

Пам’ятайте, що видалені навчальні курси відновити неможливо. 

7. Чи існують правила, яких повинні дотримуватися користувачі системи? 
На основі яких документів працює сервер дистанційного навчання 
ТДТУ? 

Усі користувачі при реєстрації отримують електронного листа з повним текстом 
Правил користування системою дистанційного навчання, яких вони повинні 
дотримуватися при її використанні. 



40 

Тексти Правил та іншої нормативної документації, на основі якої здійснює роботу 
сервер дистанційного навчання, розміщені на сторінці офіційної документації системи 
дистанційного навчання [6] . 

8. Я знайшов (знайшла) помилку в ATutor (збій, недоречність у перекладі) 
або 
Я вважаю, що в роботу системи доцільно внести деякі зміни. 

Ми будемо вдячні за пропозиції, які зможуть покращити якість послуг, що надаються 
сервером дистанційного навчання. Ви можете надіслати повідомлення одним зі 
способів, вказаних у розділі 7 “Зв’язок з адміністратором” даних методичних вказівок. 

Якщо ви повідомляєте про помилку, будь ласка, детально опишіть усі обставини, які 
вважаєте суттєвими (назву і версію Інтернет-браузера тощо), і порядок дій, 
виконуючи які цю помилку можна відтворити. Останнє необхідно, бо якщо помилку 
неможливо відтворити, то її, як правило, не вдається й виправити. 
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Перелік посилань 

1. Сервер дистанційного навчання ТДТУ. – http:/ /atutor.tu.edu.te.ua/ . 

2. ATutor LCMS. – http:/ /www.atutor.ca/ . 

3. Офіційний сайт ТДТУ. – http:/ / tu.edu.te.ua/ . 

4. FTP-сервер ТДТУ. – http:/ / tu.edu.te.ua/ ftpserv/ . 

5. Форум дистанційного навчання ТДТУ. – 
http:/ / forum.tstu.edu.ua/?forum_id=13. 

6. Офіційна документація системи дистанційного навчання ТДТУ. – 
http:/ /atutor.tu.edu.te.ua/rules/ . 
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