
 

 
Розробник: 

Лущинська О.В. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 



Для того щоб додати новий навчальний 

курс, потрібно зайти у  майстерню. 

(за посиланням, ввівши логін і пароль) 
http://pedagogy.lnu.edu.ua/p6a-login 
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Натиснувши на «Курси», обираємо «Додати». 



З'явиться ось така робоча сторінка. 



Вводимо назву курсу та (у дужках) шифр 

спеціальності. 



Дублюємо назву у полі «Скорочена назва». 



Обираємо тип і кафедру, на якій 

читається дана навчальна дисципліна 

(меню випадаюче, тому потрібно лише 

обрати з переліку запропонованих). 



У робочій області «Опис» додаємо опис курсу, 

вирівнюючи текст за шириною поля. 

CTRL+SHIFT+J.  

Шрифт – «Параграф» 



Вводимо інформацію про курс. Обираємо «Навчальний 

план» і вводимо семестр, кількість кредитів і звітність. 

Якщо навчальний курс читається більше ніж 1 

семестр, обираємо «Додати семестр». 



Щоб додати рекомендовану літературу, 

натискаємо «Додати медіа» і завантажуємо 

файл. 



Усі навчально-методичні матеріали 

додаємо до розділу «Матеріали». Додавши 

матеріали, мотивуйте студентів, щоб 

заходили і завантажували їх. 



Щоб додати «Навчальну програму», потрібно 

натиснути на «Додати файл». 



Вам буде запропоновано обрати вже 

завантажений файл або завантажити із 

комп'ютера. 



Натиснувши на «Завантаження файлів», 

завантажуємо документ, натиснувши на 

«Обрати файл». 



Із переліку Ваших документів обираємо 

потрібний. 



Натискаємо «Відкрити». 



Файл завантажився. Обираєте, 

натиснувши лівою клавішою миші. 

Натискаєте на «Select». 



Для того щоб додати завантажені матеріали, 

натискаємо на  «Додати медіа», обираємо та 

вставляємо. 



Файл доданий в обране Вами меню. Якщо 

потрібно змінити назву документу, то 

натискаємо на олівець. 



Після натискаємо на значок 

«Налаштування». 



У вікні, яке з'явилося, змінюємо текст 

посилання. 



Натискаємо «Оновити». 



Назву змінено! 



Обираємо розділ  

«Лекції» - «Додати семестр». 



Обираємо потрібну інформацію: семестр, 

кількість годин, групу, викладача. 



Задаємо інформацію щодо практичних, 

обравши розділ «Практичні». 



Обираємо потрібну інформацію: семестр, 

кількість годин, групу, викладача. 



Якщо потрібно додати групу, або семестр, 

обираємо «Додати групу», «Додати 

семестр». З'явиться додаткове поле. 



Щоб завершити додавання курсу, натисніть 

«Оприлюднити», якщо вперше  додаєте 

навчальну дисципліну. Якщо надалі 

працюватимете із сторінкою, натискаєте 

«Оновити». 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


