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Коротка довідка 

Система дистанційного навчання Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України (e-learning.org.ua) створена на базі платформи 

Moodle, яка завдяки значній кількості новацій та відкритому доступу 

стала своєрідним технологічним стандартом для світової eLearning 

сфери. Moodle використовують такі організації як Shell, Лондонська 

школа економіки (London School of Economics), Державний 

університет Нью-Йорка (State University of New York), Microsoft та ін. 

Загалом даною платформою користуються 79 мільйонів 

користувачів по всьому світу.  

У нашому Інституті запуск платформи був здійснений у жовтні 

2015 року. Зараз СДН працює у тестовому режимі. 
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1. Завантаження сайту системи дистанційного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України. 

Для переходу на сайт системи дистанційного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти необхідно в адресний рядок браузеру ввести 

посилання http://e-learning.org.ua/, або, утримуючи клавішу Ctrl, 

одноразово натисніть на це посилання в тексті. Після цього відкриється 

головна сторінка сайту системи (Рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Головна сторінка системи ДН ІПТО НАПН України 

 

Увага! Комп’ютер користувача має відповідати наступним вимогам: 

1. Операційна система не нижче Windows XP SP3 (або Ubuntu 12 , або 

MacOs 10.6); 

http://e-learning.org.ua/
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2. Браузер Mozilla Firefox (або Chrome, або Edge, або Explorer не 

нижче 8 версії); 

3. На комп’ютері користувача повинно бути оновлено Java та Flash. 

Для проведення онлайн занять (вебінарів, веб-конференцій) 

комп’ютер має бути обладнаний Веб-камерою, мікрофоном та 

колонками. 

 

2. Реєстрація нового користувача 

Для того, щоб мати змогу працювати в системі, необхідно пройти 

процедуру реєстрації – виберіть кнопку «Вхід» на верхній панелі сайту і 

натисніть на неї (Рис. 2).  

Примітка! Основною вимогою для реєстрації є наявність електронної 

поштової скриньки на будь-якому вільному сервісі, окрім mail.ru (та 

похідні, наприклад list.ru і т.д.), yandex.ru тощо. Обмеження введено у 

відповідності до Листа МОН від 08.08.2014 №5489/83 «Щодо російських 

сайтів». 

 

 

Рис. 2. Розташування кнопки «Вхід» 

 

У діалоговому вікні, що відкриється (Рис. 3), прочитайте уважно 

інформацію для реєстрації користувачів та натисніть кнопку «Створити 

новий обліковий запис». 
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Рис. 3. Вікно входу або переходу до реєстрації 

 

Відкриється вікно створення нового користувача для входу в систему 

(Рис. 4). Укажіть відповідну інформацію у всіх рядках реєстраційної 

форми, позначених червоною зірочкою: 

 Ім’я входу – Ваше ім’я для входу на сайт (логін), використовується 

лише для ідентифікації користувача. Для вводу використовуйте латинські 

символи та цифри. 

 Пароль – пароль для входу на сайт.  

Зверніть увагу!  

Пароль повинен мати МІНІМУМ 8 символів, принаймні одну цифру, 

принаймні одну букву у нижньому та одну букву у ВЕРХНЬОМУ регістрах, 

а також один не алфавітно-цифровий символ (₴ ! @ » № ; % ; ] [ } { > < :? * ) 

( _ + - $ & ). Наприклад, Qwerty.1, або Wre4ucH=. 

Порада: скористайтеся можливостями он-лайн сервісів! Наприклад,  

https://lastpass.com/generatepassword.php  

https://lastpass.com/generatepassword.php
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https://identitysafe.norton.com/password-generator/# 

 

 Електронна пошта – в це поле необхідно ввести лише дійсну 

електронну адресу, адже на неї буде надіслано листа з підтвердженням 

реєстрації. 

 Ім’я та Прізвище – поля заповнюються українською мовою і 

будуть відображені на сайті.  

Увага!!! 

СДН не запитує персональних даних та не зберігає їх!!! 

Адміністратори та Менеджери системи ніколи не вимагатимуть такої 

інформації. 

 

 

https://identitysafe.norton.com/password-generator/%23
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Рис. 4. Поля реєстрації користувача 

 

Після заповнення вказаних полів – натисніть внизу кнопку 

«Створити запис». Система видасть повідомлення про реєстрацію. Якщо 

Ви вказали щось некоректно, система буде повертати Вас знову до 

заповнення необхідних полів. 

Якщо Ви заповнили усі необхідні поля правильно, то отримаєте на 

Вашу електронну пошту повідомлення з подальшими вказівками для 

активації створеного акаунту (Рис 5).  

 

Порада: для прискорення процесу можна відкрити власну поштову 

скриньку у окремій вкладці браузера. 

 

 

Рис. 5. Підтвердження облікового запису 

 

Для закінчення реєстрації Вам необхідно відкрити електронну пошту 

яку Ви вказали при реєстрації. Відкривши електронну скриньку Ви 

побачите повідомлення від Системи дистанційного навчання ІПТО НАПН 

України, де описано наступні кроки (Рис. 6). 
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Рис. 6. Електронний лист-підтвердження реєстрації 

 

Увага! Реєстрація виконується один раз. Якщо Ви вже були 

зареєстровані, але забули своє ім'я користувача або пароль, є можливість 

змінити пароль, для цього необхідно виконати дію натисніть тут. За цим 

посиланням Ви перейдете на сторінку Забутий пароль, де необхідно 

заповнити поля для відновлення доступу. 

 

3. Вхід до Системи дистанційного навчання ІПТО НАПН України 

Щоб розпочати роботу на сайті Системи дистанційного навчання ІПТО 

НАПН України, необхідно натиснути кнопку            . (див. рис. 2). Після 

цього відкриється вже знайоме Вам діалогове вікно входу чи реєстрації 

(див. рис. 3), де необхідно ввести ім’я для входу (або e-mail) та пароль, 

вказані при реєстрації (Рис. 7).  

http://e-learning.org.ua/login/forgot_password.php
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Рис. 7. Процедура входу 

 

Примітка: активуйте функцію Запам’ятати мене лише на своєму 

комп’ютері, інакше Ви ризикуєте надати доступ до Вашого облікового 

запису стороннім особам.  

Після входу Ви потрапляєте на головну сторінку сайту Системи 

дистанційного навчання ІПТО НАПН України, з якої можете розпочинати 

свою роботу в системі. Зверніть увагу, що тепер на місці кнопки Вхід 

знаходиться Ваше ім’я, вказане при реєстрації. При наведенні вказівника 

миші на нього відкривається випадаюче меню з налаштуваннями 

профілю    (Рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Головна сторінка сайту після авторизації 
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4. Реєстрація у вебінарах системи дистанційного навчання ІПТО 

НАПН України 

Пройшовши процедуру входу, отримати змогу зареєструватися та 

прийняти участь у вебінарі можна двома способами: 

1. Знайти у переліку новин СДН оголошення про проведення вебінару 

та натиснути посилання «Читати далі» (якщо воно є), щоб відкрити 

повний текст оголошення. В тексті новини (як правило, внизу) буде 

знаходитись пряме посилання на поточний вебінар, натиснувши яке, Ви 

одразу потрапите на сторінку реєстрації у заході (Рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Оголошення про проведення вебінару в списку новин сайту 

2. На головній сторінці у меню Навігація 

обрати пункт Курси (Рис. 10). Після цього Ви 

будете перенаправлені на сторінку зі 

списком курсів, об’єднаних в категорії. При 

 
 

Рис. 10. Меню навігації 

сайтом системи 
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цьому всередині категорій Ви будете мати доступ лише до тих курсів, до 

яких Вас чи Вашу групу було включено, або які надають можливість 

самореєстрації. Щоб зареєструватися на вебінар необхідно  обрати 

категорію курсів «Веб-конференції ІПТО» та у списку, що відкрився, 

обрати необхідний захід (Рис. 11).     

 

Рис. 11. Категорія «Веб-конференції ІПТО» зі списком заходів 

 

Примітка! Вебінари, в яких передбачено самостійну реєстрацію, 

справа мають позначку         ! 

 

Після вибору заходу відкриється вікно Опції зарахування, де Ви 

можете пройти само реєстрацію, натиснувши на кнопку Зареєструвати 

мене (Рис. 12). 
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Рис. 12. Вікно Опції зарахування 

 

Виконання даної операції надає Вам миттєвий доступ до сторінки 

входу у вебінар, де необхідно натиснути на назву вебінар з піктограмою

 , а у наступному віні натиснути кнопку Join session (Рис. 13) 
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Рис. 13. Вікна входу у вебінар 

 

5. Основи роботи у вебінарі системи дистанційного навчання ІПТО 

НАПН України  

Як тільки Ви виконаєте вхід до веб-конференції, перед Вами 

відкриється вікно кімнати  вебінару (Рис. 14).  

 

Рис. 14. Головне вікно кімнати вебінару 

 

Основні елементи інтерфейсу користувача системи вебінарів: 

1. Рядок заголовку поточного вебінару, який включає кнопки 

керування комунікаційними можливостями  – 

увімкнути/вимкнути мікрофон, задіяти веб-камеру, продемонструвати 

робочий стіл та Кнопки швидкого доступу, довідка і кнопка Вихід. 

2. Вікно списку користувачів, які знаходяться он-лайн. Надає 

інформацію про статус користувача та медійні можливості. Тут же 

знаходиться інструмент Підняти руку   , що дозволяє користувачеві 
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продемонструвати своє бажання виступити. 

3. Вікно демонстрації презентації з кнопками керування. 

4. Зона розміщення вікна веб-камер, якщо вони знаходяться в режимі 

трансляції. 

5. Вікно чату (загальний, приватний) та його налаштувань. 

6. Кнопки керування інтерфейсом вікна кімнати (зміни 

відображаються лише у Вашому вікні). 

Майже одразу після входу система запропонує Вам обрати статус 

участі – доповідач або слухач (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Спливаюче вікно вибору режиму участі 

 

У разі вибору режиму Доповідач Вам обов’язково необхідно: 

 підтвердити дозвіл на використання Flash, якщо виникне вікно з 

відповідною помилкою (Рис. 16) 
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Рис. 16. Помилка підключення звуку 

 

 

 

 дозволити Adobe Flash Player доступ до Ваших камери та мікрофона 

(Рис. 16).  

 Увага!  

Дана опція необхідна для того, щоб 

надати змогу користувачам задіяти медійні 

можливості (камеру і мікрофон) для участі у 

вебінарі. 

 

 

Після дозволу доступу до Ваших пристроїв система запропонує їх 

перевірити та налаштувати (Рис. 18-19).   

     

Рис. 18-19.  Вікно перевірки звуку 

 

Вікно Перевірка звуку дає можливість обрати мікрофон для 

використання у веб-конференції та налаштувати підсилення мікрофону 

для встановлення достатньої гучності. При правильному налаштуванні 

пристрою звуку синій індикатор під час розмови має рухатись. 

 
 

Рис. 17. Параметри Adobe 

Flash Player 
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Налаштування та перевірка камери відбувається аналогічно до 

налаштування звуку – в окремому вікні (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Вікно налаштування веб-камери 

 

Для виходу з кімнати вебінар натисніть на значок виходу   

 


