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Робота із CMS UCU. Створення й розробка е-курсів 

Координатор напрямку:Марія Щурко, адміністратор системи онлайн-навчання  

e-mail: schurko@ucu.edu.ua 

 

Запрошуємо Вас на тренінги базового та експертного рівня по роботі із системою 

онлайн-навчання CMS UCU [https://cms.ucu.edu.ua] та створення й розробки е-курсів.  

 

У вересні ми пропонуємо Вам відвідати наступні заходи: 

чт, 6 вересня, 15:00 – 17:00 

Марія Щурко. Тренінг базового рівня з користування CMS UCU. Ознайомлення з 

системою CMS UCU (1 заняття) [Робота в CMS UCU] 

ауд. 002 (комп‘ютерний клас), корпус УКУ на Свєнціцького (вул. Свєнціцького, 17) 

чт, 7 вересня, 15:00 – 17:00 

Марія Щурко. Тренінг базового рівня з користування CMS UCU. Створення е-курсів 

в CMS UCU (2 заняття) [Робота в CMS UCU] 

ауд. 002 (комп‘ютерний клас), корпус УКУ на Свєнціцького (вул. Свєнціцького, 17) 

пт, 22 вересня, 15:00 – 17:00 

Відкрита презентація е-курсів в CMS UCU 

ауд. 416 (конференц-зал), корпус УКУ на Свєнціцького (вул. Свєнціцького, 17) 

 

 

 

 

 

 

 

Звертаємо Вашу увагу: 

Щоб розпочати роботу в системі CMS UCU (Moodle) потрібно: 

• Отримати в ІТ відділі власну корпоративну електронну скриньку ___@ucu.edu.ua; 

• Відкрити в браузері систему  CMS UCU за адресою  https://cms.ucu.edu.ua/; 

• Увійти під своїм логіном, який Ви отримали в ІТ відділі для роботи за 

комп’ютерами мережі УКУ (пам’ятайте, що пароль до скриньки і до логіна не 

завжди одинакові); 

• Обрати категорію вашого фаультету та кафедри для того щоб там створити свій 

курс. 

Портфоліо семінарів та тренінгів із створення та розробки е-курсу, які може замовити Ваш 

навчальний підрозділ, тут: https://goo.gl/o3iXf1    

Більше інформації про послуги ЦеНІТ за напрямком створення та розробки е-курсів: 

https://ceit.ucu.edu.ua/about-our-work/elearning/  
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Перед тим як почати розробку свого електронного курсу, потрібно підготувати деякі 

електронні матеріали своїх курсів (у форматах .doc, .pdf, .ppt), а саме такі елементи: 

• Мета і завдання курсу;  

• Робоча навчальна програма чи силабус;  

• Календарний план курсу чи силабус;  

• Схема оцінювання та система розподілу балів; 

• Презентації до тем курсу;  

• Електронні матеріали до тем (конспекти, статті, ілюстрації та інше); 

• Список рекомендованої літератури; 

• Корисні посилання до курсу або до окремих тем.  

Також Ви можете: 

• Зібрати відео-контент (завантажити на канал youtube); 

• Підготувати тестові питання (з варіантами відповідей); 

• Продумати якого типу завдання планується додати до е-курсу  (питання для 

опитування, теми для написання есею, завдання для роботи з групами і 

підгрупами студентів, теми для проведення дискусій). 

 

 

 

 

 

 

Цифрова педагогіка і змішане навчання 

Координатор напрямку: Оксана Пасічник, керівник проектів та програм  

e-mail: opasichnyk@ucu.edu.ua 

 

Запрошуємо Вас на події, які дадуть Вам більше розуміння про змішане навчання та 

цифрову педагогіку. У вересні ми пропонуємо Вам відвідати наступні заходи за 

напрямком: 

вт, 19 вересня, 15:30 – 17:00 

Оксана Пасічник. Вебінар за результатами опитування «Практики застосування 

змішаного навчання у вищій школі». Більш детальніше за посиланням : 

https://goo.gl/gmY3o1  

чт, 5 жовтня, 10:00 – 13:00 

Нінке де Йонг (Маастрихтський університет, Нідерланди). Відкритий семінар ’Як 

впровадити «змішане навчання»: інноваційні та традиційні форми’ 

ауд. 416 (конференц-зал), корпус УКУ на Свєнціцького (вул. Свєнціцького, 17)  

 

Якщо у Вас виникли питання чи труднощі по користуванні системою CMS UCU 

(Moodle), звертайтесь в Центр навчальних та інноваційних технологій до Марії Щурко: 

schurko@ucu.edu.ua  

Дізнавайтесь більше про семінари, тренінги та інші події з календаря подій ЦеНІТ на 

сторінці центру: https://ceit.ucu.edu.ua/events/  та Google Calendar ЦеНІТ 

https://goo.gl/QsREGz  
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Також запрошуємо Вас на курс Оксани Пасічник «Е-дидактика та змішане навчання», 

перше заняття якого відбудеться у 

 

вт, 3 жовтня, з 16:30 по 18:00 в ауд. 303 (Центр Митрополита Андрея Шептицького).  

 

Будемо говорити про моделі змішаного навчання та проектування курсу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритий доступ. Наукові комунікації 

Координатор напрямків: Аліна Синицька, керівник відділу  

e-mail: a.synytska@ucu.edu.ua 

 

Запрошуємо Вас на семінари і тренінги, присвячені темі відкритого доступу до наукової 

інформації та Політиці відкритого доступу УКУ [http://er.ucu.edu.ua/pages/policy]:  

 

У жовтні ми пропонуємо Вам відвідати наступні заходи за напрямком: 

чт, 26 жовтня, 16:30 – 18:00 

Семінар Аліни Синицької «Політики відкритого доступу УКУ та інституційний 

репозитарій ErUCU» 

ауд. 303, Центр Митрополита Андрея Шептицького (вул. Козельницька, 2а) 

вт, 31 жовтня, 16:00 – 17:30 

Семінар Аліни Синицької «Відкритий доступ: що повинен знати науковець» 

ауд. 303, Центр Митрополита Андрея Шептицького (вул. Козельницька, 2а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дізнавайтесь більше про семінари, тренінги та інші події з календаря подій ЦеНІТ на 

сторінці центру: https://ceit.ucu.edu.ua/events/  та Google Calendar ЦеНІТ https://goo.gl/QsREGz   

Дізнавайтесь більше про курс Оксани Пасічник «Е-дидактика та змішане навчання»: 

https://ceit.ucu.edu.ua/seminars-and-trainings/e-didactics/ Програма курсу: 

https://goo.gl/FggVtR  

Більше інформації про послуги ЦеНІТ за напрямком е-дидактики 

https://ceit.ucu.edu.ua/about-our-work/bl/  

Портфоліо семінарів та тренінгів з підтримки наукових комунікацій, які може замовити Ваш 

навчальний підрозділ, тут: https://goo.gl/y21dSP     
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