
Дисципліни 
за вибором



Вибір навчальних
дисциплін. Нагадування

Студентам

Вибір дисциплін починається з нагадування, 
яке надсилається студентові через систему 
електронного навчання moodle та 
електронну пошту



Розгорнути пункт "Курси за вибором" 
і натиснути "Вибрати курси"

Вибір навчальних
дисциплін. Місце вибору

Студентам



Виставте назви дисциплін за пріоритетом бажання
за допомогою стрілок, або перетягніть назву дисципліни 
на необхідне місце мишею

Посилання на курс
Пріоритет 
з'явиться тут

Час вибору 
обмежений

Вибір навчальних
дисциплін.
Встановлення пріоритетів

Студентам



Якщо на дисципліну за вибором
записалося менше 25 осіб, 
курс не буде викладатись, 
а записаних на нього студентів  
перерозподілять на наступні
за особистими пріоритетами дисципліни.

Студенти, які в зазначені терміни 
не вибрали дисципліну 
за вибором, будуть автоматично 
розподілені за дисциплінами.

Студенти, які під час вибору не навчалися в ЗНУ,
приєднуються до існуючих груп. 

Призначення студентів на курси автоматичне.

Вибір навчальних
дисциплін

Студентам



Вибір навчальних
дисциплін. Результати

Студентам

Повідомлення про призначені студентові 
дисципліни надсилається через систему 
електронного навчання moodle та 
електронну пошту



Аналогічним чином
студенти встановлюють особисті пріоритети
для спеціалізацій

Вибір спеціалізації
Студентам



Вимоги 
до навчальної дисципліни за вибором

Викладачам

Всі секції електронної 
дисципліни повинні містити 
навчальний матеріал

Дисципліна, яка не містить в 
собі навчальний матеріал, до 
списку дисциплін за вибором не 
включатиметься



Нульова секція 
обов’язково містить:

1. Коротку інформацію 
про дисципліну і 
бажано презентацію

2. Навчальну програму

3. Список допоміжної 
літератури

4. Критерії оцінювання

5. Підручники і (або) 
методичні 
рекомендації

Вимоги 
до навчальної дисципліни за вибором

Викладачам



Корисний матеріал про 
створення електронного курсу 
розташовано у першому блоці – 
«Матеріали головної» — на сайті 
http://moodle.znu.edu.ua

Вимоги 
до навчальної дисципліни за вибором

Викладачам

http://moodle.znu.edu.ua/


ВикладачамВимоги 
до навчальної дисципліни за вибором

Приклади курсів
+ Фінансове право (Пирожкова Юлія Володимирівна)
  http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=2093 

+ Конституційне право України (Журавльова Ганна Семенівна)
  http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=479 
  Без навчальної програми, але з презентацією

+ Органічна хімія 1 семестр(...) Бражко Олександр Анатолійович
  http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=1441 
  З описом курса

+ Самоменеджмент (Чкан Анна Сергіївна)
  http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=1797 

+ Історія України (невідомий автор)
  http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=3588 
  Відсутня нульова секція

http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=2093
http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=479
http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=1441
http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=1797
http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=3588


Кінець презентації
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