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ВСТУП 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

(далі НПП) за освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні 
методи менеджменту в освіті» у Центрі підвищення кваліфікації 
Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу (далі 
ЦПК ННІХТБ) Харківського державного університету харчування та 

торгівлі (далі ХДУХТ) базується на Законах України «Про освіту» від 

19.02.2016 р., «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (схвалено 

Указом президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013), 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 
науково-педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 січня 

2013 року № 48, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

26.03.2013 р. за № 488/23020, Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

Методичні вказівки розроблено відповідно до рішення вченої 
ради Університету протокол № 10 від 07 лютого 2017 р. (затверджено 

Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

і науково-педагогічних працівників ХДУХТ») та протокол №1 від 28 

серпня 2018 р. «Про підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу ХДУХТ у ЦПК ННІХТБ» для надання допомоги 

НПП ХДУХТ упровадити електронну форму навчання в освітній 

процес, а саме: опанувати засоби on-line та off-line спілкування зі 
студентами; розробляти web-сайт дисципліни; створювати та 

управляти навчальним контентом дисципліни; визначати траєкторії 
вивчення дисципліни (правила вивчення дисципліни); розробляти 

пакети тестів для поточного та підсумкового контролю знань;  

створювати навчальні проекти, їх презентацію та захист; формувати 

індивідуальні завдання (курсові роботи, реферати, контрольні завдання 

та ін.); формувати звіти про опанування теоретичного матеріалу 

студентами, звіти про проходження тестів (виконання проектів) 

студентами, системні звіти про дисципліну, звіти про користування 

системою студентами; формувати бібліотеку файлів з НМКД; 

створювати глосарій; використовувати імпорт/експорт даних; тощо. 

Завданням цих методичних рекомендацій є допомога в 

опануванні основних правил та методів роботи НПП в системі e-Front. 
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1.  МЕТА РОБОТИ НПП В СИСТЕМІ E-FRONT 

 

Застосування комп’ютерних технологій у навчанні є 

необхідною умовою досягнення цілей інформатизації освіти. На цей 

час пріоритетом для розвитку системи освіти є впровадження сучасних 

освітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які 
забезпечуюють доступ до мережі високоякісних баз даних, 

розширюють можливості студентів щодо сприйняття складної 
інформації. Електронні освітні ресурси і створене на їх базі 
інформаційно-освітнє середовище мають чималий потенціал для 

підвищення якості навчання. 

Однією з нових освітніх технологій, які довели свою 

безперечну ефективність, є електронна освіта, або в оригінальній 

транскрипції – e-Learning. Розробники технології e-Learning 

називають її новою філософією освіти, яка поглине в себе всі існуючі 
форми навчання, включаючи денне. 

Одним із засобів інформаційно-комунікаційних технологій, 

що відповідає зазначеним умовам, є система eFront. Це – модульне 

об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище і є вільно 

поширюваною системою управління навчальним контентом. 

Основа системи це eFront Core – система, з вільною ліцензією, 

що реалізує основні функції LMS/LCMS. 

Деякі з багатьох переваг системи: 

– має сертифіковану підтримку формату SCORM, системи 

електронного навчання та розвитку людського капіталу; 

– простота – система eFront має простий і зрозумілий 

інтерфейс з промовистими елементами; 

– привабливість – eFront не створюється як ще один 

навчальний продукт. Його мета – бути найкрасивішою системою 

навчання; 

– прогресивність – eFront використовує такі технології як 

Ajax, Unicode, LDAP, підтримує SCORM, дозволяє навчати декількома 

мовами; 

– концепції навчання – закладені в eFront ідеї націлені на 

залучення всіх бажаючих навчатися і збереження їх інтересу; 

– управління навичками – концепція керування навичками 

дозволяє проводити вхідне тестування студентів, планувати та 

раціонально розподіляти навчальну роботу; 

– повнота – eFront має широкий набір компонентів які 
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дозволяють створювати структуру занять та навчального матеріалу, 

розробляти тести, спілкуватися, стежити за успішністю та 

використанням системи, проводити опитування, призначати завдання 

для самостійних, практичних та індивідуальних занять. 

Система eFront орієнтована: 1) на організацію взаємодії між 

викладачем і студентами в процесі навчання; 2) може бути 

використана для організації традиційних дистанційних курсів, а також 

для підтримки денного і заочного навчання електронними 

інформаційними ресурсами. 

Завдяки концепції відкритого програмного забезпечення, 

особливостям технологічної платформи і своїм функціональним 

можливостям eFront набуває все більшого поширення в світовому 

інформаційному освітньому просторі. 
Можливості eFront дозволяють вирішувати завдання 

організації освітнього процесу у навчальних закладах, а також 

завдання підвищення кваліфікації, атестації та відбору співробітників в 

організаціях різного масштабу. Застосування системи дозволяє 

вирішувати освітні завдання легше і простіше. 

Оскільки e-Learning доступна в Інтернеті через сайт ХДУХТ, 

студенти університету можуть з будь-якого комп’ютера або 

мобільного пристрою з’єднаного з Інтернетом, ознайомлюватися із 
навчальним матеріалом. А викладач може у будь-який час проводити 

моніторинг стану опанування матеріалу дисципліни студентами.  

Мета роботи НПП в системі e-Front у ХДУХТ – підтримка 

денної та заочної форм навчання, самостійної роботи студентів 

електронними інформаційними ресурсами та забезпечення високої 
якості надання освітніх послуг. 

 

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Робота НПП в системі eFront виконується на базі 
поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань 

науково-педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти, 

спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури з питань сучасних 

інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає 
його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних 

технологій та електронних форм навчання, досвіду з проблеми 

організації предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення 

електронного навчання. 

Основні етапи розробки web-сторінки дисципліни в системі 
електронного навчання еFront у ХДУХТ наведено на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Етапи розробки web-сайту дисципліни в системі 
               електронного навчання еFront у ХДУХТ 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НПП В СИСТЕМІ E-FRONT 

 

Механізм роботи в системі eFront складається з наступних 

етапів: 

1 Етап. Підготовка матеріалів ЕНМКД до роботи в системі  
eFront  ХДУХТ. 

ЕНМКД містить усі складові НМКД, а також дозволяє 
організувати контроль над навчальною діяльністю студентів і містить 

засоби он-лайн та оф-лайн взаємодії викладача і студента, засоби 

перевірки знань (тести) та виконання студентами практичних, 

індивідуальних завдань, курсових робіт, рефератів тощо. Згідно 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

державному університеті харчування та торгівлі, розміщеному на 

офіційному веб-сайті ХДУХТ за посиланням: 

http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/osvita/polozh_org_op.pdf, до 

складу НМКД входять: 

– навчальна програма дисципліни; 

– робоча навчальна програма дисципліни; 

– опорні конспекти лекцій; 

– тексти лекцій (підручник); 

– пакет візуального супроводження курсу; 

– плани семінарських та завдання для практичних занять, у 

тому числі ситуаційні завдання і ділові ігри; 

– навчальні та контролюючі тести; 

– тематика рефератів, контрольних і курсових робіт та 

методичні вказівки до їх виконання; 

– екзаменаційні білети (залікові питання); 

– пакети контрольних завдань для заміру поточних та 

залишкових знань студентів з дисципліни; 

– пакети контрольних завдань для комплексної 
перевірки знань студентів з дисципліни; 

– фонд законодавчих та інструктивних документів. 

Інші види науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу визначаються відповідними кафедрами згідно з освітньо-

професійними програмами певного рівня підготовки. 

2 Етап. Реєстрація та вхід в систему eFront.  

Робоче вікно системи eFront складається з адміністративного 

блоку (ліворуч), змістовного та інформаційного (праворуч) (рис. 3.1). 

Для використання  усіх можливостей eFront як викладач, 

необхідно зареєструватися в системі. Реєстрація в ролі «викладач» в 

eFront здійснюється разом із адміністратором. 
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Рисунок 3.1 – Вікно системи eFront ХДУХТ 

 

Для того, щоб увійти в систему необхідно в 

адміністративному блоці робочого вікна ввести логін та пароль, 

створені під час реєстрації (рис.3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Особиста 

реєстрація 

 

Особиста реєстрація 

Викладач (студент) реєструється 

в системі за допомогою форми 

реєстрації, яка включає наступні 
поля:  

- логін, пароль; 

- електронна пошта; 

- ім'я, прізвище; 

- коментарі (за бажанням) . 
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Для реєстрації навчальної дисципліни необхідно звернутися 

до Адміністратора за адресою efront@hduht.edu.ua, або скориставшись 

формою «Контакти», що розташована у вікні «Увійти до системи» та в 

правому нижньому куті Головної сторінки системи eFront, з листом, у 

якому вказати: назву кафедри; назву дисципліни; групу студентів для 

закріплення дисципліни за групою та формування «Ключа групи»; 

надання студентам доступу до навчальної дисципліни (рис. 3.3). 

 

  

 

Рисунок 3.3 – Реєстрація навчальної дисципліни 

 

Викладач передає студентам групи ключ групи, який їм 

необхідно буде ввести, після авторизації в системі, скориставшись 

інструментом «Ключ групи» на панелі «Інструменти». Після цього 

студенти будуть додані в групу, ключ якої ввели, і їм будуть 

автоматично підключені всі дисципліни, що  закріплені за цією 

групою. 

Щоб увійти у систему необхідно на Головній сторінці 
скористатися вікном «Увійти до системи», зазначити свої реєстраційні 
данні та натиснути кнопку «Вхід» (рис. 3.4). 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Вхід до системи eFront 
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Після чого Вас буде переадресовано на сторінку, що являє 

собою «Кабінет викладача» та виглядає наступним чином (рис. 3.5): 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Кабінет викладача в системі eFront 

 

В лівій його частині знаходяться Всі категорії та дисципліни, 

створені Вами. В правій – панель «Інструменти», завдяки якій можна 

керувати власним профілем, керувати календарем, переглядати звіти 

по дисциплінах та обмінюватися повідомленнями. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – «Панель управління» 

Викладач має сторінку зі 
своєю персональною 

інформацією, щоб потрапити 

на неї та заповнити необхідно 

в панелі «Інструменти» 

вибрати «Панель управління» 

(рис.3.6). 

 

 

Після цього Ви будете переадресовані на сторінку «Особиста 

інформація», більшість можливостей якої дублює «Панель 

інструментів» в більш розширеному вигляді. Перейдіть на вкладку 

«Аккаунт» (рис.3.7). 

Потім Ви опинитеся на сторінці налаштувань власного 

профілю (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.7 – Вид з екрану: вкладка «Аккаунт» 

 

3 Етап. Налаштування власного профілю викладача в 

системі eFront. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Налаштування власного профілю в системі eFront 

 

На сторінці власного профілю можна завантажити особисту 

фотографію, або зображення. 

Вимоги до зображення наступні: 
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– розміри не повинні перевищувати 100Х100 пікселів; 

– тип файлу – PNG. 

Також можна зазначити або змінити власні «Ім’я», 

«Прізвище», «Електронну пошту», «Пароль входу» та додати коментар 

до профілю. 

Всі зміни наберуть чинність після натиснення на кнопку 

«Виконати». 

Зверніть увагу: змінити Ваш «Логін» та «Тип користувача» в 

 системі може лише адміністратор. 

Пароль користувача можна змінити на сторінці «Аккаунт» у 

вкладці «Особиста інформація» (рис. 3.9). 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Зміна паролю в системі eFront 

 

А що робити, коли Ви забули пароль для входу в систему? 
 

 

Для відновлення паролю 

необхідно скористатися 

можливістю зміни пароля, за 

допомогою функції «Забув 

пароль» на початковій сторінці 
сайту у вікні «Увійти до 

системи». 
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Натиснувши на це посилання Вас буде переадресовано до 

сторінки «Скидання паролю», де потрібно зазначити або ім'я аккаунту, 

або адресу електронної пошти, та натиснути кнопку «Виконати» (рис. 

3.10). 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Відновлення паролю в системі eFront 

 

Перейшовши за посиланням у електронному листі Ви 

підтвердите адресу власної електронної поштової скриньки, та 

опинитеся на Головній сторінці сайту де побачите: 
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Тепер Ви зможете увійти на сайт, скориставшись Вашим 

новим паролем, та, за необхідності, змінити його у керуванні власним 

аккаунтом. 

4 Етап. Створення та адміністрування  сайту дисципліни. 

Сайт дисципліни у системі eFront – це навчальне веб-

середовище, у якому розміщується ЕНМКД.  

Вид Головної сторінки сайту дисципліни для викладача 

представляє собою комплект із меню, панелі управління вмістом 

сайту, набору панелей, які викладач може призначати самостійно під 

час адміністрування (рис. 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Вид Головної сторінки сайту дисципліни  
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Під час роботи в системі eFront використовуються наступні 
графічні елементи (рис.3.12). 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Графічні елементи управління в системі eFront 

 

Налаштування Головної сторінки сайту дисципліни необхідно 

розпочинати з піктограми «Адміністрування». Для цього в Панелі 
Властивості необхідно клікнути піктограму Адміністрування. 

Адміністрування сайту дисципліни полягає у наступному: 

– визначення необхідного набору компонентів дисципліни 

(вкладка «Параметри дисципліни», (рис. 3.13).  
 

 

Рисунок 3.13 – Набор компонентів дисципліни  

(вид з екрану: вкладка «Параметри дисципліни») 
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За допомогою цієї вкладки налаштовується зміст сайту 

дисципліни. До неї відносяться «Параметри», «Модулі дисципліни» і 
«Модулі». Кожен з цих розділів містить комплект іконок, клік по яким 

вмикає/вимикає відповідний компонент змісту сайту. Якщо іконка 

бліда – компонент вимкнений. Кліком по іконці відбувається його 

активізація. При цьому активізується функція компонента, змінюється 

меню або з'являється відповідна іконка на сторінці сайту; 

– розміщення їх у зручному для навчання порядку (вкладка 

«Розташування»), яка призначена для розміщення панелей в зручному 

для викладача порядку (рис. 3.14). Розташування формується 

переміщенням панелей (кликнути лівою кнопкою миші по назві панелі 
і, не відпускаючи її, перемістити в потрібне місце поля); 

 

 

Рисунок 3.14 – Розміщення панелей дисципліни (вкладка 

«Розташування») 

 

– управління користувачами дисципліни (вкладка 

«Користувачі дисципліни»), яка дозволяє побачити всіх користувачів, 

підключених до вивчення або наповнення сайту дисципліни 

(рис. 3.15); 
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Рисунок 3.15 – Управління користувачами дисципліни 

 (вкладка «Користувачі дисципліни») 

 

Викладач має можливість: 

1) змінити роль користувача із Студента на Викладача або з 
Викладача на Студента, вибравши необхідну роль із списку; 

2) видалити користувача з дисципліни, прибравши галочку у 

відповідній комірці колонки Статус, при цьому відновити користувача 

самостійно викладач вже не зможе – необхідно звернутися до 

Адміністратора системи; 

3) відобразити на сторінці всіх користувачів, приєднаних до 

дисципліни, клікнувши в нижньому рядку вікна по стрілці в полі 
Строки; 

 

 

–   визначити кількість користувачів, приєднаних до 

дисципліни: 
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4) знайти користувача: 

ввести в поле Фільтр прізвище або 

логін користувача; у вікні 
відобразиться рядок користувача; 

5) розташувати інформацію в колонках в алфавітному 

порядку: клікнути на назві стовпця. 

 

 

– здійснення експорту дисципліни (вкладка «Експортувати 

дисципліну»), яка використовується при необхідності копіювання 

вмісту однієї дисципліни в іншу (рис. 3.16); 
 

 

 

Рисунок 3.16 – Здійснення експорту дисципліни 

 

–  здійснення імпорту дисципліни (вкладка «Імпортувати 

дисципліну»). Якщо є архів змісту сайту однієї дисципліни, то його 

можна скопіювати в іншу дисциплін (рис. 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Здійснення імпорту дисципліни 

 

Як ми вже зазначали, система еFront має сертифікаційну 

підтримку формату SCORM. SCORM (англ. Sharable Content Object 

Reference Model, «зразкова модель об'єкта вмісту для спільного 

використання») – збірник специфікацій і стандартів, розроблений для 

систем дистанційного навчання. Містить вимоги до організації 
навчального матеріалу і всій системі дистанційного навчання. SCORM 

дозволяє забезпечити сумісність компонентів і можливість їх 

багаторазового використання: навчальний матеріал представлений 

окремими невеликими блоками, які можуть включатися в різні 
навчальні курси і використовуватися системою дистанційного 

навчання незалежно від того, ким, де і за допомогою яких засобів вони 

були створені. SCORM заснований на стандарті XML. Це означає, що 

викладач може експортувати матеріал заняття у формат SCORM або 

імпортувати дані у такому форматі на eFront. Для цього, у головному 

меню необхідно вибрати в системі компонент «SCORM» (рис. 3.18) 
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Рисунок 3.18 – Вид з екрану: вкладка «SCORM» 

 

Панель, що відкриється, дає можливість імпортувати або 

експортувати дані SCORM та керувати їх розташуванням у структурі 
матеріалу дисципліни: 

 

 

 

5 Етап. Створення контенту навчальної дисципліни. 

Створення контенту навчальної дисципліни включає наступні 
етапи:  

– внесення інформації про дисципліну; 

– створення змісту дисципліни; 

– керування деревом змісту дисципліни; 

– робота з файловим менеджером; 

– завантаження файлів ЕНМКД в систему eFront. 

Внесення інформації про дисципліну. 

Перш ніж приступити до заповнення сайту дисципліни 

навчальними матеріалами, необхідно скласти анотацію, яка буде 

відображатися в окремому вікні при наведенні покажчика миші по 

назві дисципліні зі сторінки робочого кабінету, як викладача, так і 
студентів (рис. 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Вид з екрану «Опис навчальної дисципліни» 

 

Для створення опису навчальної дисципліни необхідно: 

1) відкрити панель управління дисципліною «Властивості»;  

2) клікнути по призначенню «Інформація про дисципліну». 
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Для зміни (внесення) інформації про дисципліну необхідно 

клікнути по призначенню  Редагувати інформацію. 

Для заповнення полів клікнути по іконці , яка розташована 

праворуч від поля, і внести необхідну інформацію в поле, що 

розкрилося. 

Для збереження внесеної інформації необхідно клікнути по 

іконці ; для видалення інформації – по іконці . 

Механізм та порядок внесення інформації про дисципліну 

наведено на рис. 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.20 – Порядок внесення інформації про дисципліну 

 

Створення змісту дисципліни. 

Зміст дисципліни – це список її 
тем. За аналогією з книжковим 

виданням: розділ підручника – перший 

рівень змісту (Розділ), параграфи – 

другий рівень змісту (Підрозділ), і т.д. 

Кількість вкладених рівнів Матеріалу 

дисципліни може бути необмеженою. 

 

 

Збере

Видал

Редагув
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Для створення заголовку 

першого рівня необхідно клікнути на 

Панелі управління сайтом дисципліни 

«Властивості» вкладку «Матеріал»  

 

Далі, у вікні, що з'явиться, клікнути 
 

по призначенню «Створити розділ»; 

 

 

Відкриється сторінка «Властивості блоку» (рис. 3.21.), ввести 

в поле «Назва розділу» назву розділу навчального матеріалу – 

наприклад, «Тема 1. Основи оботи в eFront». Далі  в полі 
«Батьківський розділ» з меню, що випадає, вибрати «Самостійний 

розділ». З огляду на призначення навчального матеріалу, вибрати «Тип 

матеріалу»: Теорія або Приклади, клікнути по кнопці «Зберегти 

зміни». 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Порядок внесення інформації про зміст  
дисципліни 
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Для створення заголовку 

нижнього рівня необхідно 

клікнути на Панелі управління 

сайтом дисципліни 

«Властивості» вкладку 

«Матеріал»  

Далі, у вікні, що з'явиться,  
 

клікнути по призначенню «Створити підрозділ»; 

 

 

Відкриється сторінка «Властивості блоку» (рис.3.22.), ввести в 

поле «Назва розділу» назву підрозділу навчального матеріалу – 

наприклад: «Реєстрація в системі». В полі «Батьківський розділ» з 
меню, що випадає, вибрати назву розділу; у нашому випадку – це 

«Тема 1. Основи роботи в eFront», клікнути по кнопці «Зберегти 

зміни». 

 

 

Рисунок 3.22 – Створення заголовку нижнього рівня про зміст 
дисципліни 
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Якщо необхідно змінити 

назву заголовка розділу / теми, 

необхідно у змісті дисципліни 

 клікнути по піктограмі    

праворуч від назви  

розділу / підрозділу, який необхідно 

змінити; відкриється сторінка 

розділу / теми; в полі 
«Назва розділу» внести необхідні 
зміни; клікнути по кнопці «Зберегти 

зміни». 

 

 

Керування деревом змісту дисципліни. У ситуаціях, коли 

виникає необхідність перемістити заголовок на рівень вгору / вниз, 
змінити послідовність тем, видалити тему або зробити її невидимою 

для студентів, необхідно змінити дерево зміст дисципліни (рис. 3.23). 

 

Для зміни послідовності 
розділів / підрозділів необхідно: 

клікнути на Панелі управління 

сайтом дисципліни «Властивості»  

по  іконці  «Керування деревом 

вмісту», або на Панелі 
«Інструменти для змісту» 

вибрати пункт 3. «Керування 

деревом вмісту» 

 

Далі відкриється вікно «Порядок матеріалу» з можливістю 

перетягування заголовків змісту; клацнути лівою кнопкою миші по 

заголовку розділу / підрозділу і, не відпускаючи, перенести в потрібне 

місце структури на необхідний рівень (місце розташування 

визначається по синій стрілкою перед переміщуються заголовком) та 

клікнути по кнопці «Зберегти зміни». 
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Рисунок 3.23 – Керування деревом змісту дисципліни 

 

Видалення розділу / 

підрозділу: клікнути на 

Панелі управління сайтом 

дисципліни «Властивості» 

 по іконці  

«Керування деревом вмісту», 

або на Панелі «Інструменти 

для змісту» вибрати пункт  
3. «Керування деревом 

вмісту». відкриється вікно 

«Порядок матеріалу». 

Клікнути по іконці 

Видалити біля розділу / 

підрозділу, який необхідно 

видалити; клікнути по кнопці 
«Зберегти зміни». 

 

Установка невидимості розділу / підрозділу для студентів: 

 

Клікнути по іконці Включити /  Відключити розділ або підрозділ 

(світлофор зелений – включити, світлофор червоний – невидимий); 

клікнути по кнопці «Зберегти зміни». 
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Робота з файловим менеджером  . 

Файли (аналог файлової системи комп'ютера) в системі eFront 

використовується для попереднього завантаження необхідних для 

здійснення освітньої діяльності файлів матеріалів (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Електронні версії матеріалів (веб-ресурси) 

навчальної дисципліни, які мають бути розміщені у Сховищі файлів 

Веб-ресурс Місце розташування 

Навчальна програма дисципліни  
 

Розміщуються у компоненті 

 Файли  

і відображуються в окремій 

панелі Файли дисципліни 

Робоча навчальна програма 

дисципліни 

Тематика рефератів, контрольних і 
курсових робіт та методичні 
вказівки до їх виконання 

Фонд законодавчих та 

інструктивних документів 

Підручник 

Пакет візуального супроводження 

всього курсу 

Список літератури до всього курсу 

 

З метою збереження і розміщення інформації, система eFront 

дозволяє завантажувати файли з наступними розширеннями: 

– doc, docx – документ MS Word; 

– xls, xlsx – документ MS Excel; 

– pdf – формат електронних документів; 

– jpg, jpeg, tiff, gif, png – зображення; 

– ppt, pps – MS PowerPoint. 

Розмір завантаження не повинен перевищувати 16384 KB. 

Файли більшого обсягу допускається розміщувати у 

сторонньому файловому сховищі. 
Вхід   у   «Файловий   менеджер»   здійснюється через  

компонент «Файли»               на панелі «Властивості» (рис. 3.24). 
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Рисунок 3.25 – Вид з екрану: вхід у «Файловий менеджер» 

 

Для створення нової папки у Файловому менеджері необхідно 

увійти у «Файловий менеджер», клікнути по назві  «Створити 

папку». 

 

 

У вікні, що з'явиться, ввести назву нової папки і клікнути по 

кнопці «Створити». 
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Створена папка з’явиться у каталозі «Файлового менеджеру». 

 

 

 

Завантаження файлів ЕНМКД. 

Щоб завантажити файли у «Файловий менеджер» необхідно 

увійти у «Файловий менеджер», клікнути по назві  «Завантажити 

файл». 

 
 

У вікні, що з’явиться, 

вибрати необхідний для 

завантаження файл і клікнути по 

кнопці «Завантажити на сервер». 

Якщо файл буде більшого розміру, 

ніж дозволено, система видасть 

повідомлення про помилку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для завантаження одразу 

декількох файлів одночасно, 

необхідно клікнути на піктограму 

 для відкриття додаткових вікон. 

 

 

Для завантаження файлів у папку, необхідно спочатку 

відкрити цю папку. 

Операції над папками у «Файловому менеджер».  
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Справа від назви папки знаходяться піктограми: 

  – Видалити папку;  

 – Перейменувати папку 

 

Операції над файлами у «Файловому менеджері». Справа від 

назви файлу знаходяться піктограми:  

 – Завантажити файл;  

 – Внесення метаданих файлу;  

 – Перейменувати файл; 

  – Видалити файл 

 

Копіювання файлів:  

– встановити галочку в колонці   «Вибрати»  

напроти файлу, який необхідно скопіювати; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– клікнути по піктограмі  «Копіювати», розташованій під 
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рядком «Фільтр…» у рядку «З вибраними файлами» (піктограма  при 

цьому зміниться на піктограму ; 

– перейти в папку, в яку планується розмістити скопійований 

файл і клікнути по піктограмі   «Вставити». 

Вхід у Файловий менеджер через компонент «Матеріал». Для 

цього необхідно: 

– увійти  у вікно  редагування  матеріалу  – піктограма    

справа від назви розділу (підрозділу) на панелі «Матеріал 

дисципліни»; 

– клікнути по напису    «Показати файловий менеджер» 

над панеллю інструментів поля редагування сторінки сайту 

дисципліни; 

– відкриється «Файловий менеджер»; 
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– дії над папками і файлами у «Файловому менеджері» 

аналогічні описаним вище. 

Для того, щоб закрити «Файловий менеджер», необхідно 

клікнути по напису  Показати файловий менеджер над панеллю 

інструментів поля редагування сторінки сайту дисципліни. 

Відображення файлів на панелі «Файли дисципліни». 

Надані в таблиці електронні версії матеріалів (веб-ресурси) 

навчальної дисципліни мають бути розміщені у «Файловому 

менеджері» табл. 3.1. 

Для їх відображення в окремій панелі «Файли дисципліни» 

(рис. 3.25), необхідно: 

 

 

Рисунок 3.25 – Вид з екрану: вхід у «Файли дисциплін» 

– зробити видимим модуль  «Файли дисципліни» (описано 

в розділі Вкладка «Параметри дисципліни»); 

– увійти в модуль «Файли дисципліни» – клікнути по 

піктограмі;у вікні, що відкриється необхідно вибрати файл, який буде 

розміщений на панелі «Файли дисципліни» і клікнути по піктограмі 

; 
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– піктограма зміниться на і файл з’явиться на панелі 
«Файли дисципліни»; 

 

– для того, щоб зробити файл невидимим на панелі «Файли 

дисципліни», треба клікнути по піктограмі  , яка зміниться на . 

Контент навчальної дисципліни в системі eFront складається з 
таких основних компонентів: 

– «Матеріал»; 

– «Тест»; 

– «Проект». 

Ці модулі відповідають модулям реальних курсів, наприклад, 

матеріалом є підручник (конспект лекцій), тести відповідають іспитам, 

що проводяться в кінці курсу, а проекти відповідають практичній 

підготовці або курсовим роботам. За допомогою модулів викладач 

може створити теми, максимально схожі на звичайні заняття. 

Електронні версії матеріалів (веб-ресурси) навчальної 
дисципліни мають бути розміщені наступним чином (табл. 3.2): 
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Таблиця 3.2 – Електронні версії матеріалів навчальної 
дисципліни 

 
 

Матеріал як компонент системи eFront. 

 «Матеріал» – це компонент системи, що дозволяє розміщувати 

навчальний матеріал дисципліни на сторінках сайту (рис . 3.27). 
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Рисунок 3.26 – Вид з екрану: «Матеріал» як компонент системи eFront 

 

Система eFront надає можливість насичення матеріалу не 

тільки текстом, але й мультимедійними об'єктами: ілюстраціями, 

відео-, аудіофрагментами, гіперпосиланнями як на ресурси самої 
системи, так і на ресурси Internet. 

Сторінки дисципліни можуть перебувати в двох режимах: 

перегляду і редагування. 

Режим перегляду дозволяє бачити, як виглядає сторінка з 
матеріалом на сайті студента. У такому режимі сторінка знаходиться 

при вході на неї або після виконання збереження матеріалу, який 

редагувався. Змінювати зміст сторінки в режимі перегляду неможливо. 

Режим редагування дозволяє вводити новий та змінювати 

існуючий матеріал. У режимі редагування неможливо подивитися як 

працюють гіперпосилання, відео- та аудіоматеріали. 

Якщо дерево змісту дисципліни створено заздалегідь, то 

теоретичний матеріал розміщується у кожен елемент змісту. Але в 

системі передбачено також і варіант одночасного створення елементу 

дерева змісту та розміщення в ньому теоретичного матеріалу. 

Для наповнення сторінок змісту змістом необхідно: на 

Головній сторінці сайту дисципліни у вікні панелі «Властивості» 

вибрати компонент »Матеріал», якщо дерево змісту дисципліни 

створено заздалегідь, то для переходу в режим редагування необхідно 
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клікнути по піктограмі  у дереві змісту поруч з назвою 

розділу / підрозділу, або по тексту  Змінити розділ; 

 

 

якщо дерево змісту дисципліни попередньо не створено, то в системі 
eFront передбачено можливість одночасного створення 

розділу / підрозділу та наповнення його навчальними матеріалами; 

 

 

клікнувши по кнопці «Зберегти зміни» перейти в «Режим перегляду». 

При наведенні курсора миші на будь-яку з кнопок Панелі 

Поле для введення / редагування 
навчального матеріалу 

Поле для введення назви 
 

Для створення заголовку 1-го 

рівня – не змінювати 

П
ан
ел
ь 
ін
ст
ру
м
ен
ті
в 
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інструментів Поля для введення /редагування матеріалу випливає 

підказка про призначення цієї кнопки. 

Способи введення тексту на сторінки сайту дисципліни: 

Спосіб 1. Текст набирається безпосередньо з клавіатури в поле 

введення навчального матеріалу. 

Спосіб 2. Вставка тексту з будь-якого джерела: 

– скопіювати текст з джерела; 

– встановити курсор в поле, що редагується, і вставити 

скопійований текст.  
Спосіб 3. Вставка тексту з 

Word (копіювання тексту з Word):  

– скопіювати текст з 
джерела; 

– клікнути по іконці 

 Вставити з Word на      

панелі інструментів; 

– у вікні, що з’явиться, 

вставити скопійований текст за 

допомогою контекстного меню 

або комбінації клавіш CTRL + V 

та клікнути по кнопці Вставити;  

– відредагувати текст, що з'явився в Полі редагування, 

використовуючи Панель інструментів. 

Вставка файлів формату PDF на сторінку сайту: 

– файл PDF завантажується з флешки, комп’ютера тощо, і 
тільки матеріал цього документа буде розташований на сторінці сайту; 

– відкрити для редагування сторінку Матеріалу; 

– в полі Тип матеріалу PDF встановити галочку; 
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– відкриються додаткові поля Поточний PDF-файл та 

Завантажити новий файл PDF: 
 

 
 

– за допомогою кнопки  «Обзор»  знайдіть необхідний файл, 

завантажте його та натисніть на клавішу «Зберегти зміни». 
 

 
 

Процес видалення файлу формату PDF зі сторінки сайту, яка 

містить тільки матеріал цього файлу проходить наступним чином: 

– увійти в режим редагування сторінки сайту з матеріалом; 

– у вікні, що відкриється, прибрати галочку в полі Тип 

матеріалу PDF;  

– з’являться Панель інструментів поля редагування та сторінка 

Матеріалу з жовтим полем: 
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– клікніть по жовтому полю і натисніть на клавіатурі клавішу 

Delete – жовте поле зникне; 
 

 
– збережіть зміни. 

Файл PDF завантажується з Файлового менеджера  

«Файли». 

Завантаження файлів PDF з Файлового менеджера  

«Файли» використовується тоді, коли необхідно на одній сторінці 
Матеріалу розмістити і текст і файл PDF (один або декілька). Для 

цього необхідно: 

– відкрити для редагування сторінку Матеріалу; 

– набрати вручну або вставити скопійований текс; 

– встановити курсор в Поле редагування тексту в місце, куди 

необхідно завантажити файл PDF; 

– клікнути по напису  Показати файловий менеджер над 

панеллю інструментів поля редагування сторінки сайту дисципліни; 
 

 

– відкриється «Файловий менеджер» 
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– клікнути по піктограмі  і вибраний файл буде 

розміщений на сторінці. 
На сторінку можна вставити більш ніж один файл PDF. 

Створення тесту.  Важливим модулем кожної теми є тести. 

Тест – це компонент системи, який  в залежності від настройки 

можна організувати і як елемент контролю і як елемент навчання (рис. 

3.27). 

 

 
 

Рисунок 3.28 – Вид з екрану: «Тести» як компонент системи eFront 
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Тести можуть використовуватися для оцінки успішності 
студентів у процесі вивчення матеріалу. eFront забезпечує простий 

спосіб створення нових запитань та тестів, що дає можливість 

викладачеві створювати повноцінні і складні тести для контролю 

процесу навчання. 

Процес тестування у системі eFront можна організувати як 

елемент контролю, так і як елемент навчання. Модуль системи «Тест» 

дає можливість створювати набори тестових завдань (запитань). Всі 
запитання заносяться і зберігаються в банку даних і можуть бути 

використані неодноразово для вивчення однієї дисципліни, 

формування різних тестів може здійснюватися на основі однакових 

запитань. Є можливість встановлювати в тестах певну кількість 

запитань у заданій послідовності, у випадковому порядку, а також 

випадання випадкових запитань певної складності, виду, теми. 

Викладач призначає «вагу» тестовим запитанням (від 1 до 10). 

Системою автоматично визначається правильність введених студентом 

відповідей, проводиться оцінка. Всі результати тестів зводяться за 

необхідності в журнал успішності. Викладач може прокоментувати 

результати тесту або дати пояснення до відповідей студента. 

Для створення Тесту необхідно:  

– створити банк запитань; 

– скласти опис і визначити параметри тесту; 

– до створеного опису прикріпити питання з банку. 

Параметри тесту дозволяють встановлювати правила його 

проходження, виходячи з призначення тесту.  

До них відносяться: 

– загальна тривалість тесту;  

– кількість спроб його проходження; 

– збереження історії відповідей на питання тесту при кожній 

спробі його проходження;  

– мінімальна кількість балів (у відсотках), при якому тест 

вважається зарахованим; вимога показувати питання послідовно (один 

за іншим) або відразу все; 

– можливість при послідовному показі питань тесту 

повертатися до попереднього запитання;  

– вимога показувати студенту його відповіді після 

проходження тесту; 

– можливість при кожній спробі проходження тесту 

перемішувати відповіді, питання;  

– можливість зупиняти проходження тесту з подальшим 

відновленням;  
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– вимога обов'язкового відповіді на всі питання тесту; 

– додавання пояснення, яке буде показуватися студенту, якщо 

він вибере саме цей варіант відповіді; 
– додавання пояснення, яке буде показуватися студенту після 

його відповіді на питання. 

Для установки параметрів тесту необхідно: 

– у вікні панелі «Властивості» дисципліни вибрати компонент  

 «Тести»;  

– відкриється вікно «Тести» з вкладками «Тести», «Питання», 

«Останні виконані тести»; 

– у вкладці «Тести» (ця вкладка відкривається за 

замовчуванням) клікнути по призначенню Додати тест; 
 

 
 

– відкриється вікно «Параметри тесту»: 

 

 
 

– з випадаючого меню поля «Батьківський розділ» вибрати 

тему для тестування;  

–  в поле «Назва» ввести назву тесту; 

– ввести необхідні дані в поля Тривалість у хвилинах, 

Дозволена кількість повторень тесту, Підтримувати історії (тобто 

кількість збережених історій проходження тесту), Прохідний рівень 

___%; 
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– клікнути по призначенню  «Розширені налаштування» – 

вони дозволяють установкою галочок вказати додаткові настройки 

тесту: 
 

 
 

– у поле «Опис» внести вимоги до проходження тесту і всю 

необхідну для студентів інформацію; 

– клікнути на кнопку «Зберегти і обрати запитання».  

 Створення проекту. 

  «Проект» – це компонент системи, що дозволяє 

організувати самостійне виконання практичного чи індивідуального 

завдання, курсової роботи або написання реферату.  

Компонент  «Проекти» є самостійним елементом системи 

eFront і в структурі (дереві вмісту) дисципліни не відображується. 

Викладач має можливість призначити виконання 

завдання / проекту як окремим студентам, так і групі студентів. В 

системі є можливість обговорити із студентом його роботу. 

Завдання / проект за термінами його виконання діляться на 

активні і неактивні. До активних відносяться ті, термін виконання яких 

ще не минув, до неактивних – термін виконання яких вже закінчився. 

За необхідності, викладач має можливість після перегляду 

звіту повернути його студенту на доробку. Якщо звіт складається з 
декількох файлів, студенту необхідно спочатку заархівувати всі файли 
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звіту, а вже потім завантажувати цей архів в систему eFront.  

Загальна схема роботи з «Проектом»: 

– викладач формує завдання та прикріплює до нього студента 

(студентів); 

– студент виконує це завдання і пересилає через систему  

eFront файл з результатами завдання викладачеві,  
– якщо у студента виникають запитання, то він має 

можливість задати їх викладачеві за допомогою інструменту  

Коментарі, 
– викладач переглядає в системі або скачує отриманий файл, 

оцінює роботу і виставляє оцінку або формулює зауваження і 
відправляє на доробку; 

– студент на своїй сторінці бачить результат. 
Для створення проекту необхідно: 

– на головній сторінці сайту дисципліни в панелі  

«Властивості» вибрати компонент системи  «Проекти» (рис. 3.29) 

 

 
 

 

Рисунок 3.29 – Вид з екрану: «Проекти» як компонент системи eFront 

 

– відкриється панель «Проекти» з відкритою вкладкою 

активні; 

 

– клікнути по призначенню  Додати проект; 
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– в панелі «Додати проект», що відкриється, в поле «Назва» 

ввести назву проекту ;  

– якщо викладач планує призначати проект тим студентам, які 
приєдналися до вивчення дисципліни після основної групи, то 

необхідно поставити галочку в полі Автоматично призначити новим 

користувачам ; 

– встановити Крайній термін завантаження студентом 

виконаного завдання ; 

– в поле «Опис проекту» записати анотацію, критерії та 

показники оцінювання виконаного завдання ; 

– клікнути по кнопці «Виконати» . 

Після створення Проекту система автоматично додасть 

вкладку «Користувачі» і перейде на неї: 
 

 
 

Для приєднання студента (студентів) до проекту треба 

встановити галочки напроти  необхідного прізвища (прізвищ): 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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Приєднати студента (студентів) до проекту можна не тільки 

відразу, після його створення, але й через деякий час.  

Сторінка «Результати проекту». 

Сторінка «Результати проекту» представляє собою таблицю, 

яка містить всю інформацію про виконання завдань студентами групи 

(рис. 3.29): 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Вид з екрану: сторінка «Результати проекту» 

 

– в колонці «Назва файлу» відображаються всі надіслані 
файли виконаних студентами робіт; 

– в колонці «Коментарі»  кліком по іконці  можна перейти 

в поле, в якому написати коментар до виконаної студентом роботи; 

– в колонках «Бали» та «Оцінка» викладач виставляє бали 

(наприклад, 95) та оцінку (А) за виконану роботу і зберігає їх, натискає 

на іконку  в колонці «Операції». 
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Якщо викладач не задоволений результатами виконання 

завдання студентом, то в нього є можливість видалити файл виконаної 

роботи – іконка   в колонці «Операції» і надіслати студенту 

відповідний коментар – іконка  в колонці «Коментарі».  

Створення «Глосарію»  . 

Глосарій дозволяє учасникам за аналогією зі словником 

створювати набори термінів і відповідних їм визначень. За вмістом 

глосарію в подальшому можна здійснювати пошук. Терміни, внесені в 

глосарій сайту дисципліни, автоматично виділяються системою. При 

наведенні покажчика мишки на термін в тексті, окремим вікном 

спливає визначення 

Для створення глосарію необхідно: 

– на головній сторінці сайту дисципліни в панелі 

«Властивості» вибрати компонент системи  «Глосарій» рис. 3.30): 

 

 
 

Рисунок 3.31 – Вид з екрану: «Глосарій» 

 

– відкриється панель «Глосарій»: 

 

 
 

– клікнути по призначенню  Додати визначення; 

– у вікні «Додати визначення» в поле «Термін» – ввести 
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термін, а в поле «Визначення» – його визначення; 

– натиснути на кнопку «Додати термін» або «Зберегти і 
додати ще». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глосарій в системі організується вкладками в алфавітному 

порядку (рис.3.31). 

 

 
 

Рисунок 3.31 – Вид з екрану: розгорнута вкладка «Глосарій» 
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6 Етап. Встановлення правил вивчення дисципліни в 

системі eFront. 

Правила вивчення дисципліни складаються з 
налаштування системи за двома напрямками: 

1) правила послідовності вивчення дисципліни: 

встановлюється послідовність перегляду (відкриття сторінок) розділів 

(підрозділів), завдань, тестів для їх вивчення у взаємозв'язку з 
переглядом інших розділів (підрозділів)  і завдань (наприклад, 

сторінка з теорією Теми 3 не може бути відкрита для вивчення поки не 

буде виконаний Тест до Теми 2); 

2) умови завершення вивчення дисципліни, які необхідно 

виконати студенту, щоб розділ (підрозділ) був відзначений системою 

як завершений. 

Для встановлення правил вивчення дисципліни та умов 

завершення її вивчення необхідно: 

– на головній сторінці сайту дисципліни в панелі 

«Властивості» вибрати компонент системи  «Правила вивчення 

дисципліни» (рис. 3.32); 

 

 
 

Рисунок 3.33 – Вид з екрану: «Правила вивчення дисципліни» 

 

– відкриється панель «Правила» з відкритою вкладкою «Зміст 

правил проходження» 
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Для встановлення правил вивчення дисципліни необхідно: 

– клікнути по призначенню  Додати правило на панелі 
«Правила». 

відкриється панель «Властивості правила» – «Додати користувацьке 

правило». 

 

 
 

7 Етап. Менеджмент та моніторинг успішності навчання 

студентів в системі е-Front. 

E-Front пропонує передові системи звітів і статистики, які 
дають змогу моніторити успішність студентів, процес навчання та 

тестування. 

Система надає такі категорії звіту: 

– інформація про користувачів (студентів);  

– загальна інформація про дисципліну;  

– інформація про зміст дисципліни; 

– інформація про участь студентів (проведений час) в 

опануванні знань з дисципліни; 

– звіт з проходження тестів/проектів. 

Для цього, у головному меню необхідно вибрати в системі 
компонент «Звіти по дисциплінах» (рис. 3.33). Панель, що відкриється, 

дає можливість вибирати тип звіту: 
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Рисунок 3.33 – Вид з екрану: «Звіти по дисциплінах» 

 

Після чого потрапляємо на сторінку з даними про поточні 
заняття. Необхідно зазначити, що у верхній частині є поле вводу, де 

можна вибрати іншу дисципліну (так і обирати користувача): 

 

 
 

Три вкладки на цій сторінці («Користувачі», «Детальніше», 

«Активність») дають можливість отримувати різноманітну 

інформацію по заняття. 

 Вкладка «Користувачі» дає інформацію про участь 

користувачів в занятті. 
Вкладка «Детальніше» дає загальну інформацію про кількість 

повідомлень, навчальних матеріалів, розміщених за дисципліною, 

тощо. 
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Вкладка «Активність» інформує про час який використали 

студенти знаходячись на платформі за певний період: 

 

 
 

Будь-який звіт може бути експортованим в Excel або PDF 

формат за допомогою піктограми: 
 які розміщені у вурхній 

частині поля з права. 
Створення зворотного зв’язку з користувачами в системі 

еFront. 

Система eFront пропонує зворотній зв'язок з користувачами  

матеріалів дисципліни. Для цього, у головному меню необхідно 

вибрати в системі компонент «Зворотній зв'язок» (рис. 3.34).  

 



 

 54

 
 

Рисунок 3.34 – Вид з екрану: «Зворотній зв'язок» 

 

Панель, що відкриється, дає можливість відповідати на 

запитання студентів: 

 

 
 

Коли користувач одержує повідомлення, на сторінці 
відображається панель з повідомленням. Натиснувши на отримане 

повідомлення, система автоматично перенесе до сторінки читання 

його і, за необхідності, можна відповісти на його 

Отже, методичні рекомендації описують правила та методи 

роботи НПП в системі e-Front, забезпечать: опанувати засоби on-line та 

off-line спілкування зі студентами; розробляти web-сайт дисципліни; 

створювати та управляти навчальним контентом дисципліни; 

визначати траєкторії вивчення дисципліни (правила вивчення 

дисципліни); розробляти пакети тестів для поточного та підсумкового 

контролю знань;  створювати навчальні проекти, їх презентацію та 

захист; формувати індивідуальні завдання (курсові роботи, реферати, 

контрольні завдання та ін.); формувати звіти про опанування 

теоретичного матеріалу студентами, звіти про проходження тестів 

(виконання проектів) студентами, системні звіти про дисципліну, звіти 

про користування системою студентами; формувати бібліотеку файлів 

з НМКД; створювати глосарій; використовувати імпорт/експорт даних; 

тощо, впровадити електронне навчання у ХДУХТ й підвищити якість 

освітніх послуг. 
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