
Коротка інструкція 
для авторів платформи ДН ЗНУ

Т.В.Савченко, Г.А. Добровольский

Дана  інструкція  містить  короткий  опис  кроків,  які  дозволять  вам  розмістити  на  платформі 
ДН ЗНУ навчальні матеріали та користуватися ними. Нижче вказано лише найпростіші варіанти 
дій,  якщо вам потрібно  скористатися  розширеними можливостями платформи,  звертайтеся  до 
ауд.22а  1-го  корпусу  ЗНУ  (тел.  289-41-09),  методичні  матеріали  знаходяться  на  сайті 
http://sites.znu.edu.ua/fra_gram/ 

Створення курсу

1 Зайдіть під своїм логіном і паролем на сайт сайт http://sites.znu.edu.ua/do/
2 В меню праворуч виберіть «Створити курс»
3. З’явилося меню. Виберіть «змінити»
4. Вкажіть назву курсу та введіть інші дані відповідно до форми. Натисніть «зберегти зміни»
5. Натисніть «категорії курсу» Поставте галочку біля свого факультету. Збережіть.
6. Наповнювати курс навчальними матеріалами: лекціями, глосаріями, вправами, підручниками, 
таблицями, завданнями, тестами і т.п. можна, створюючи в ньому сторінки. В бічному меню є 
посилання «створити сторінку». Кожен фрагмент матеріалу – окрема сторінка. Одне заняття може 
складатися як із одної, так і з декількох сторінок, наприклад: Тема №1 включатиме глосарій, текст 
лекцій, відеоролик, список літератури для опрацювання, тест для самоперевірки і контрольний 
тест.
7. Впорядковувати навчальні матеріали можна, користуючись посиланням в бічному меню 
«зміст». За допомогою стрілок «вгору» і «вниз» можна міняти порядок сторінок. За допомогою 
стрілок «вліво» і «вправо» позначати пункти (теми занять) і підпункти (навчальні матеріали до 
цієї теми)
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Створення сторінки (навчального матеріалу)

Сторінка – це частина навчального матеріалу одного формату: лекція у вигляді pdf або html-сторінки, 
або словник, або тренувальний чи контрольний тест, або окрема вправа чи завдання, або список 
літератури, або відеофайл тощо.
Щоб створити сторінку:

1. Відкрийте потрібний навчальний курс і виберіть в бічному меню «створити сторінку»
2. Натисніть «далі»
3. Введіть назву курсу, опис, автора (автора курсу достатньо вказати один раз, потім його 

прізвище вводитиметься в цьому курсі автоматично для всіх сторінок). Внизу має бути 
галочка «видимий». Натисніть  кнопку «Надіслати» для збереження. 

4. Натисніть «далі»
5. Ви потрапили до файлового сховища Вашого курсу. Зверніть увагу: воно спільне для всього 

курсу. Тому, щоб не плутатися у файлах, для кожної теми і сторінки робіть окрему папку. 
Файлам давайте чіткі зрозумілі назви. Назва може містити літери латинського алфавіту, 
цифри, дефіс і нижнє підкреслювання. Інші символи використовувати не слід.

6. В таблиці внизу створіть окрему папку для цієї сторінки. Назву вписуйте латинськими 
літерами і пильнуйте, щоб ви могли відрізнити, яка папка відповідає якій сторінці. 

7. Натисніть кнопку з трьома крапочками біля щойно створеної папки і виберіть «відкрити». 
Також можна просто клікнути по назві папки.

8. Натисніть кнопку «Вибрати файл». Завантажте завчасно підготовані файли – pdf, веб-сторінки 
або xml-файли (як їх зробити – читайте в наступних розділах). 

9. Натисніть «завантажити». Завантажте всі необхідні для даної сторінки файли.
10. Біля кожного завантаженого файлу Ви бачите кнопку з трьома крапочками. Натисніть і 

виберіть «приєднати».
11. Вкажіть тип вмісту:

a. Індивідуальне завдання – для XML-файлів, що містять окремі вправи (див. розділ 
«створення індивідуальних завдань»).

b. Веб-сторінка – для файлів у форматі HTML
c. Екзамен для XML-файлів містять тести, де студент отримає свій результат тільки після 

його завершення
d. Пуста сторінка містить тільки анотацію та посилання на інші сторінки.
e. Самоперевірка – для XML-файлів, що містять тести, де студент відразу бачить, чи 

правильно відповів, і які може проходити безліч разів (див. розділ «створення тестів»)
f. Словник – для сторінок, оформлених як глосарій (див розділ «створення глосарію»)
g. Список файлів – для сторінки з посиланнями на файли будь-якого формату
h. PDF – для файлів у форматі PDF, котрі відображатимуться в тілі сторінки і матимуть 

захист від копіювання
i. Форум – для дискусій та колоквіумів.

12. Натисніть кнопку «відправити».
13. Ви потрапили на сторінку, яка відповідає за структуру Вашого курсу. 

a. В першій колонці таблиці – ваша новостворена сторінка, яка буде пов’язуватися з 
іншими через гіперпосилання. До неї можна встановити 5 різних зв’язків

b. В другій колонці можна вибрати тип зв’язку.
c. В третій колонці можна вказати, з якою саме сторінкою Ви наміряєтеся зв’язати щойно 

створену. Там є кнопка з трьома крапочками. Натисніть її, з’явиться вікно, у вікні 
знайдіть потрібну сторінку і клікніть «вибрати» ліворуч від неї.

d. Встановивши всі зв’язки, натисніть «зберегти зміни».
14. Натисніть «далі». Ви бачите щойно створену сторінку. Перевірте, чи правильно вона 

функціонує.
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Як створити глосарій

Глосарій будується у вигляді сторінки або XML-файлу, що містить терміни та їхнє 
тлумачення, а в системі ДН виглядає як упорядкований за алфавітом словничок із можливістю 
пошуку.
1-й спосіб створення глосарію:
1. Створіть сторінку. Заповніть опис, натисніть «Далі».
2. Виберіть тип вмісту «словник» і натисніть «Відправити», не додаючи жодних файлів.
3. Коли сторінка буде створена і Ви потрапите на її перегляд (зараз це порожній словник), 

зверніть увагу на меню праворуч. Там з’явилися нові опції: «Керування словниковими 
статтями», «Створити статтю», «Імпорт» та «Експорт».

4. Виберіть «Створити статтю». Впишіть у відповідні поля термін та його тлумачення. 
Натисніть «Зберегти зміни».

5. Повторіть попередню операцію для інших термінів. 
6. Натисніть «перегляд» в меню сторінки. Ви бачите Ваш словник у вигляді вишикуваних за 

алфавітом термінів, кожен з яких є посиланням на сторінку з його тлумаченням.
2-й спосіб створення глосарію
1. Створіть XML-файл словника.

a. Відкрийте простий текстовий редактор, наприклад Блокнот.
b. Збережіть його з розширенням xml, зберігаючи, змініть  кодування на UTF-8.
c. Приклад  XML-файла з поясненнями наведено на наступній сторінці.

2. Створіть сторінку типу «словник». 
3. Відкрийте «Імпорт словникових статей» у бічному меню. 
4. Завантажте Ваш файл.
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Структура файла  словника

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<glossary>

<entry>
<wkey>422</wkey> 
<word>
<![CDATA[ 
head
]]> 
</word>
<explanation>
<![CDATA[ 
голова
]]> 
</explanation>
</entry>

<entry>
<wkey>424</wkey> 
<word>
<![CDATA[ 
body
]]> 
</word>
<explanation>
<![CDATA[ 
тіло
]]>
</explanation>
</entry>
</glossary>

<entry> - початок словникової статті
422 – номер словникової статті

head– термін

Голова – тлумачення

</entry> - кінець словникової статті
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Як створити індивідуальне завдання
Індивідуальне завдання – це сукупність окремих для кожного студента завдань чи вправ. 
Це може бути також реферат, завдання до курсової роботи, до практики тощо.
Як створити.

1. Створіть сторінку, вказавши їй тип «індивідуальне завдання»
2. Індивідуальне завдання завантажується на сервер у вигляді xml-документу з таким 

вмістом:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<term_work>
<![CDATA[<b>Тут слід писати ту частину завдання, яку бачитимуть всі студенти. Теги <b> і </b> позначають 
початок і кінець виділеного шрифту, а тег </br> показує перехід на новий рядок.</b></br></br>]]>
<one_of>
<variant id="Варіант 1"><![CDATA[дровець нарубай]]></variant>
<variant id="Варіант 2"><![CDATA[води наноси]]></variant>
<variant id="Варіант 3"><![CDATA[тісто заміси]]></variant>
<variant id="Варіант 4"><![CDATA[в хаті підмети]]></variant>
<variant id="Варіант 5"><![CDATA[вікна помий]]></variant>
</one_of>
<![CDATA[</br></br><b>Якщо треба десь всередині завдання знову писати щось для всіх, то зробіть це так, як 
тут, а потім поверніться до окремих варіантів</b></br></br>]]>
<one_of>
<variant id="Варіант 1"><![CDATA[і пічку затопи"]]></variant>
<variant id="Варіант 2"><![CDATA[і квіти полий]]></variant>
<variant id="Варіант 3"><![CDATA[я прийду – будемо вареники лі-пити]]></variant>
<variant id="Варіант 4"><![CDATA[під ліжком не забудь вимес-ти]]></variant>
<variant id="Варіант 5"><![CDATA[та повитирай добре]]></variant>
</one_of>
</term_work>

3. Цей текст  треба скопіювати в текстовий редактор типу блокнота і зберегти з розширенням 
XML, при збереженні змініть кодування на UTF-8. 

4. Завантажити у файлове сховище курсу, приєднати до сторінки.
5. Відкрийте в бічному меню «керування індивідуальними завданнями»
6. Тут можна призначити кожному студентові свій варіант, переглядати надіслані файли, 

відзначати, коли завдання виконане, ставити оцінки.
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7. Як створити тест
Тест будується у формі XML-файлу, а в системі ДН виглядає як перелік запитань з варіантами 

відповідей до кожного. 
Тест може бути тренувальним (слід вибрати тип сторінки – «Самоперевірка)» або контрольним 

(слід вибрати тип сторінки «Екзамен»). 
Тренувальний тест:

• студент може проходити безліч разів і коли завгодно;
• нема обмеження в часі
• відповідь на запитання під час процедури тестування змінити неможливо;
• правильність і неправильність відповіді студент бачить відразу
• не впливає на успішність студента

Контрольний тест:
• студент може проходити у призначений час і лише один раз, для наступної спроби 

або в разі прогулу потрібен допуск викладача;
• час процедури тестування обмежений
• відповідь на запитання під час процедури тестування міняти можна;
• правильність і неправильність відповіді студент побачить тільки після завершення 

тестування
• оцінка за такий тест впливає на успішність студента

1 спосіб створення тесту
1. У текстовому редакторі Word створіть звичайний тест з варіантами відповіді.
2. Ви маєте оформити його особливим чином:

a. Спочатку йде опис тесту (для кого призначений, який обсяг матеріалу відображає 
тощо)

b. Опис від запитань і запитання одне від одного обов’язково відокремлюють два 
порожні рядки без жодних символів і пробілів

c. Перед кожною правильною відповіддю має стояти символ [#], введений з 
клавіатури.

d. Перед кожною неправильною відповіддю має стояти символ [  ], введений з 
клавіатури.

e. В тесті не має бути ілюстрацій, формул, особливого форматування і незвичних 
символів, особливо: &, <, >. В разі, якщо такі елементи вам у тесті потрібні, 
зверніться до Лабораторії ІТ, Вам допоможуть правильно його оформити.

f. Тест на цьому етапі має виглядати так: 
Тестові завдання з дисципліни 
«Міжнародне приватне право»

1. Римське приватне право:
[ ] а) визначалося розгорнутою системою колізійних норм МПП;
[#] б) не визначалося розгорнутою системою колізійних норм МПП;
[ ] в) визначалося розгорнутою системою міжнародних колізійно-правових норм;
[ ] г) визначалося вузькою системою норм внутрішнього законодавства.

2. Засновником доктрини міжнародного приватного права вважаються:
[ ] а) глосатори;
[ ] б) плутократи;
[#] в) постглосатори;
[ ] г) гугеноти.
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3. В текстовому редакторі Word відкрийте файл macros.1.doc і дозвольте в ньому виконання 
макросів.

4. Скопіюйте весь Ваш тест і вставте його в цей документ в режимі неформатованого тексту 
(Меню – Правка – Спеціальна вставка – вставити як неформатований текст)

5. Відкрийте вкладку «надстройки». Там є три команди: «Розділення запитань», «Розмітка 
одного запитання» та «список запитань». В такій послідовності їх і треба буде виконувати.

6. Встановіть курсор перед першим запитанням. Натисніть першу команду макроса.
Тепер на початку кожного запитання стоїть <item>, а наприкінці - </item>.

7. Встановіть курсор перед першим запитанням (перед <item>) і натискайте команду 
«Розмітка одного запитання» для кожного із запитань. Форматування запитань, які мають 
лише одну правильну відповідь і запитань, які мають таких декілька, буде відрізнятися.

8. Зараз тест матиме такий вигляд:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<test>
<description><![CDATA[

Тестові завдання з дисципліни 
«Міжнародне приватне право»

]]></description>
<material><![CDATA[
]]></material><section id="Variant1"><title>Variant 1</title>
<itemref id="1"/>
<itemref id="2"/>

</section>

<item ID="1">
<choice>
1. Римське приватне право:
<answer weight="0"/> а) визначалося розгорнутою системою колізійних норм МПП;
<answer weight="1"/> б) не визначалося розгорнутою системою колізійних норм МПП;
<answer weight="0"/> в) визначалося розгорнутою системою міжнародних колізійно-правових норм;
<answer weight="0"/> г) визначалося вузькою системою норм внутрішнього законодавства.
</choice>
</item>

<item ID="2">
<choice>
2. Засновником доктрини міжнародного приватного права вважаються:
<answer weight="0"/> а) глосатори;
<answer weight="0"/> б) плутократи;
<answer weight="1"/> в) постглосатори;
<answer weight="0"/> г) гугеноти.
</choice>
</item>

</test>

9. Його треба скопіювати у простий текстовий редактор, наприклад, Блокнот і зберегти з 
розширенням XML, при збереженні змініть кодування на UTF-8. 

10. Отриманий файл слід завантажити в файлове сховище і приєднати до потрібної сторінки. 
Тип сторінки вгорі має бути «екзамен» або «самоперевірка».

11. Збережіть зміни
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a. Процедура екзаменаційного тестування

Перед початком екзамену:

1. Відкрийте сайт http://sites.znu.edu.ua/do/ і знайдіть у списку курсів «Мої курси» потрібний 
екзамен або тренувальні тести.

2. Переконайтеся, що завдання видно: 
a. Відкрийте «Керування екзаменом». 
b. Якщо у таблиці, яку Ви бачите, студентам уже видано завдання, поставте відмітку і 

натисніть «видалити завдання»
c. Видайте завдання студентам: проставте відмітки усім користувачам, нижче, де 

написано «змінити варіант на…» виберіть варіант  і натисніть кнопку «змінити»

На початку екзамену:
1. Викладач допомагає кожному студентові ввести його логін та пароль і відкриває сторінку з 

тестом:
Мої курси > [Вибираємо курс] > [Вибираємо екзамен] > Почати варіант

2. Увага: після того, як усі студенти почали виконувати завдання, викладач має зайти на 
сторінку “Керування екзаменом” та переконатися, що система тестування правильно 
зареєструвала початок тестування: у кожного студента має з’явитися оцінка 0%.

3. Завершивши роботу над екзаменом, студент має натиснути кнопку «Завершити тест» і 
покликати викладача. На моніторі з’явиться оцінка із процентом правильних відповідей. 
Викладач ставить оцінку у відомість, студент розписується біля своєї оцінки.

Можливі проблеми:
1 Під час екзамену вимкнулася програма.
Що робити: Студент має знову увімкнути програму, повторно зайти під своїм паролем на 
сторінку тестування і продовжити тестування.

2 Почавши роботу, студент бачить, що запитання відображені з відповідями, немає можливості 
відмічати варіанти відповідей.
Що робити: 
Викладач:

a) зайти в керування екзаменом, 
b) поставити відмітку навпроти імені студента
c) видалити завдання студенту, натиснувши відповідну кнопку внизу таблиці
d) вибрати варіант там же, внизу таблиці
e) натиснути кнопку «видати завдання».

Студент: оновити сторінку з тестовими завданнями.

4 На сторінці “Керування екзаменом” у студента після початку тестування не з’явилася оцінка 0%
Що робити: 
Студент має перевірити, з яким іменем та паролем було виконано вхід у систему та оновити 
сторінку з тестовими завданнями.
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