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"Як перший раз увійти на свою сторінку сайту дистанційної освіти 

коледжу і змінити пароль" 
1. Отримайте свій логін і пароль входу на сайт ДО у голови ц.к. 

2. Зайдіть в свій корпоративний акаунт Google. 

3. Відкрийте пошту Gmail і знайдіть лист з позначкою WordPress. 

 
4. Відкрийте цей лист. Він містить ваш особистий логін для входу 

на сайт і 2 посилання на англійській мові: 

a. перше посилання для автоматичної зміни пароля при 

першому вході (якщо будете пароль змінювати, 

обов’язково його запишіть). 

b. друге посилання для входу на сайт з існуючим паролем. 

 

Рис. 1. Лист з позначкою WordPress. 

5. Після переходу за другим посиланням і введення логіну і паролю 

ви потрапите на головну сторінку сайту ДО коледжу.  

Логін для входу на сайт 

Зміна пароля 

Перехід на сайт 
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Рис. 2. Вікно введення логіну і паролю входу на сайт ДО. 

 

Рис. 3. Головна сторінка сайту ДО. 

6. В правому верхньому куточку сайту після слова «Привіт» ви 

побачите свої прізвище та ім’я.  
 

"Як повторно заходити на свою сторінку сайту дистанційної освіти 

коледжу " 
1. Відкрийте головну сторінку сайту ДО коледжу за посиланням 

https://agrokoledg-online.pl.ua. 

2. В правому верхньому куточку сайту знайдіть і натисніть Login  

https://agrokoledg-online.pl.ua/


ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАА» 

Створення власного курсу на сайті дистанційної освіти 

коледжу. 

Інструкція для викладачів 

3 

Сувальська О.В., Губарь Н.Л. 

  

Рис. 4. Головна сторінка сайту ДО. 

3. У діалоговому вікні, що відкрилося введіть свій логін і пароль 

входу на сайт. Натисніть кнопку LOGIN. 

 

Рис. 5. Діалогове вікно входу на свою сторінку сайту. 

4. В правому верхньому куточку сайту після слова «Привіт» ви 

побачите свої прізвище та ім’я.  
 

"Як створити свій навчальний курс на сайті ДО коледжу" 
1. На головній сторінці сайту ДО https://agrokoledg-online.pl.ua у 

верхньому лівому куті знайдіть надпис «Сайт дистанційної освіти  

АЕФК ПДАА» і клацніть по ньому лівою кнопкою миші. 

Відкриється меню  . 

https://agrokoledg-online.pl.ua/
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2. Виберіть пункт Візуальний редактор курсів. 

3. Ви потрапляєте на сторінку своїх курсів. Спочатку курсів не має. 

  
Рис. 6. Сторінка курсів викладача. 

4. Натисніть знак «+» біля Courses (Курси). 

5. Відкриється редактор курсів. 

 
Рис. 7. Редактор курсів. 

6. На вкладці «Характеристика курсу» введіть назву своєї 

дисципліни за навчальним планом. 

7. В полі «Опис» вставте скопійовані фрагменти курсу за робочою 

навчальною програмою предмету (дисципліни): 

Загальні відомості про курс 
 Місце предмета/дисципліни: 
 Мета вивчення: 
 Завдання вивчення: 

 У результаті вивчення навчального предмета студент повинен 

 знати: 
 вміти: 

8. За допомогою панелі інструментів вбудованого редактора тексту 

(додаток №1), можете виділити блоки тексту на власний розсуд. 

При підведенні курсору мишки до кожного інструменту, 

з’являється назва даного інструменту. 
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Рис. 8. Панель інструментів редактора курсів. 

9. Після блоку, що студенти повинні знати та вміти, напишіть: 

Критерії оцінювання 
Тематичний план 
Список рекомендованих джерел 
Методичні рекомендації до самостійної роботи (для 3-4 курсу) 

10. Додайте до кожного з них (критерії оцінювання, тематичний 

план, список рекомендованих джерел, методичні рекомендації до 

самостійної роботи) гіперпосилання на відповідний документ 

.pdf, що збережений на вашому Google Диску (додаток №2). 

11. Виберіть статус з випадного списку Статус. 
12. За бажання додайте зображення курсу в полі Пов'язані 

зображення. 
13. В правому верхньому куті натисніть кнопку Опублікувати. В 

подальшому періодично натискайте кнопку Оновити для 

збереження змін у курсі. 

14. Перейдіть на вкладу «Структура курсу». 

15. У полі «+ Назва секції» введіть Модуль 1. Назва модуля. за 

робочою навчальною програмою (Копіювати/Вставити). 

Натисніть кнопку Enter. 

16. У полі « » виберіть іконку книжечки  і 

введіть вид заняття, його номер та тему: наприклад,  

 Лекція 1. Текстовий процесор MS Word. Робота з текстом. 

Загальні правила оформлення документів. 

 Л.р.№ 19. Робота з ТП MS Word. Форматування документів 

за зразком.  

Натисніть кнопку Enter. 

17. Таким чином введіть всі заняття з вашої робочої програми. 

Створені заняття і модулі можна переміщувати шляхом 

перетягування (поставити курсор миші зліва від назви курсу на 

кнопку , зажати ліву кнопку миші і перетягнути в потрібне 

місце курсу).  
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Зауваження. Звертайте увагу на іконку біля назви заняття. 

Повинна бути іконка у вигляді книжечки . Іконка  означає 

тести і після натискання кнопки Enter змінити її не можливо 

(прийдеться вводити деякі заняття заново). У полі «

» іконку  бажано вибирати для модульного 

контролю. 

18. Створена структура курсів буде виглядати так 

 
Рис. 9. Структура курсу. 

19. Заняття вразі необхідності можна видалити. Для цього потрібно 

поставити курсор миші на відповідне заняття, справа з’явиться 

значок корзини червоного кольору . Натискаєте на цей значок і 

вибираєте кнопку ОК.  

 

 
Рис. 10. Видалення заняття. 

20. Періодично натискайте кнопку Оновити в правому верхньому 

куточку. 

21. Щоб добавити текст заняття або посилання на файл заняття, 

поставте курсор миші на назві заняття в структурі курсу, 

натисніть ліву кнопку миші. Справа відкриється назва заняття (її 
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можна редагувати) і поле Опис курсу. В цьому полі натисніть 

кнопку Додати медіа (Add media), додайте зображення, 

вирівняйте його по центру. Нижче за допомогою стилю 

Заголовок1 напишіть вид заняття (лекція, семінар, лабораторна, 

практична і т.п.) з нумерацією, задайте колір тексту.  

 
Рис. 11. Структура курсу з відкритим заняттям. 

22. Виділіть текст Лекція № 17(1) повністю і натисніть на панелі 

інструментів текстового редактора значок гіперпосилання . 

Додайте посилання на відповідне заняття, яке завантажене на 

Google Диск (додаток №2). Обов’язково звертайте увагу на 

налаштування доступу до файлів. 

23. Аналогічно додайте зображення, текст і гіперпосилання до всіх 

занять курсу.  

24. Створений курс в редакторі курсів буде відображатися так: 

 
Рис. 12. Сторінка курсів викладача зі створеним курсом. 

"Як переглянути свій курс" 
1. Вгорі сторінки курсу знайдіть Permalink з посиланням на курс 

 
2. Поставте курсор миші на посилання і натисніть праву клавішу 

миші. Виберіть команду «Відкрити у новій вкладці». 

3. Перегляньте як виглядає ваш курс, чи спрацьовують всі 

гіперпосилання правильно.  
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Додаток №1 "Як працювати з редактором тексту" 
1. Перегляньте зовнішній вигляд редактору тексту. Візуально він 

схожий на той же Microsoft Word або інший текстовий редактор, 

проте має меншу кількість функцій. Використовуючи кнопки на 

панелі інструментів, ви можете задавати те чи інше оформлення 

для виділеного тексту. 

 
Рис. 9. Панель інструментів редактора тексту. 

2. Розглянемо основні інструменти цього редактору: 

 
Рис. 13. Інструменти редактора тексту. 

3. Редактор тексту може працювати у двох режимах: візуальному та 

текстовому. Ви працюєте тільки у візуальному режимі, оскільки у 

текстовому режимі необхідно оперувати HTML-тегами. 

. 
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4. Вибір кнопки  дозволяє задати розмір шрифту і 

має такі можливості: 

 
Рис. 14. Вибір розміру тексту. 

 

Додаток №2 "Як вставити гіперпосилання" 
1. Увійдіть в свій акаунт Google (корпоративний). 

2. Відкрийте Google Диск (Усі додатки/Диск). 

3. Відкрийте папку свого предмету (дисципліни), знайдіть файл 

відповідного заняття. 

4. Налаштуйте доступ до цього файлу (ПКМ по назві файла, 

команда Надати доступ).  

 
Рис. 15. Налаштування доступу до файлу Google Диску ч.1. 

У частині вікна Отримати посилання натискаєте на обмежений 

доступ і вибираєте Усі користувачі, які отримали посилання.  

Задайте дозвіл тільки на перегляд файлів.  
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Рис. 16. Налаштування доступу до файлу Google Диску ч.2. 

5. Натисніть кнопку копіювати посилання. 

6. Відкрийте сторінку структури курсу (сайт ДО/ваш 

профіль/створений курс предмету/дисципліни). 

7. Виберіть тему заняття до якого ви хочете приєднати 

гіперпосилання. Виділіть повністю текст Вид заняття № … і 

натисніть на панелі інструментів текстового редактора значок 

гіперпосилання .  

8. Додайте скопійоване посилання. Натисніть клавішу Enter. 

 

 


