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виникнення цього захворювання чи пошкодження [5]. Якщо ваше 

обстеження показало, що він знаходиться в непритомному стані, то тоді 

слід перевірити третє «З» – зіничний рефлекс. Для цього, можливо, 

потрібно буде перевернути постраждалого. Слід пам‘ятати, що кожного 

постраждалого ми вважаємо таким, що ймовірно має травму хребта, 

особливо шийного відділу. Перевертати слід «як колоду», і робити ручну 

фіксацію шиї. Відсутність рефлексу свідчитиме про важкі соматичні 

ушкодження, анізокорія – про крововилив у мозок, а наявний рефлекс буде 

кращою прогностичною ознакою. Після перевірки зіничного рефлексу 

починаємо реалізацію реанімаційного алгоритму «АВС». 

Таким чином, всі описані події є підготовчим етапом до надання 

домедичної допомоги і при проведенні хронометражу рятувальник не 

витрачає додатковий час, а застосування мнемонічного силогізму робить 

усвідомлення та  дотримання алгоритму більш стійким від впливу 

емоційного стресу екстремальної ситуації. 
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Розкрито основні етапи формування адаптивного контенту масових 

інтерактивних онлайн-курсів для навчання студентів ЗДМУ. Показано, що 

використання відкритої платформи хмарних обчислень корпоративного рівня MS 

Azure і програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом Оpen edX є одним з 
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методів інноваційної педагогіки. Постійна поява нових корисних онлайн сервісів і 

інструментів збільшує ефективність систем дистанційної освіти. 

Ключові слова: платформа Open edX, дистанційна освіта, команда курсу, 

структура курсу, онлайн-курс, розробка курсу, інструмент, навчання. 
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MAIN STAGES OF DEVELOPING ONLINE COURSES 

FOR THE EDUCATIONAL PROCESS OF ZDMU 

 
The basic stages of forming the adaptive content of mass interactive online courses for 

the education of students of ZSMU are revealed. Using open source cloud computing platform 

MS Azure and open source software Open edX is shown to be one of the methods of 

innovative pedagogy. The constant emergence of new useful online services and tools 

enhances the effectiveness of distance education systems. 

Keywords: Open edX platform, distance education, course team, course structure, 

online course, course development, tool, training. 

 

Скорочення аудиторних годин в навчальних планах дисциплін 

призводить до перегляду програм та розгляду онлайн-навчання в якості 

альтернативного інструменту, що розширює час і обсяг інформації. ЗДМУ, 

розміщуючи курси з використанням хмарних технологій, не тільки беруть 

участь у широкомасштабному проекті інноваційної педагогіки, але почасти 

мають маркетингову мету збільшення набору студентів. На підставі 

проведеного аналізу висвітлених у літературі досліджень онлайн-навчання 

виявлено, що інноваційні методи навчання вносять вклад в ефективність 

системи традиційної освіти. 

В університеті для створення онлайн-курсів використовується 

платформа Open edX. При створенні курсу потрібні базові знання HTML, 

щоб ефективніше працювати з існуючими компонентами: налаштовувати 

завдання під власні потреби, оформляти заняття так, як це бачить 

викладач. Елементи HTML оголошуються за допомогою команд розмітки. 

Існуючі в тексті документа HTML-теги інтерпретуються браузером при 

відображенні документа. 

Для створення масового відкритого онлайн-курсу (МООК), необхідна, 

ідея (з формуванням мети курсу, баченням цільової аудиторії, результатів 

навчання), планування кожного кроку в створенні (підготовка сценарію, 

консультація методиста, класифікація матеріалів курсу, формування 

команди курсу, складання календарного плану) і правильна організація 

часу. 
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edX Studio – це веб-додаток, інструмент розробки і структурування 

курсу edX. Для доступу до інструментів розробки необхідно спершу 

пройти реєстрацію на сайті MicroSoft (office.com) і здійснити вхід на 

хмарну платформу OPEN edX (studio.zsmu.edu.ua) використовуючи 

отримані реєстраційні дані. При створенні першого або нового курсу 

необхідно вибрати кнопку «+ Новий курс». 

Ядром будь-якого курсу є зміст на вкладці «Курс». Щоб додати його 

необхідно перейти на екран «Структура курсу», де деталізувати розділи, 

підрозділи і блоки (кожен блок відображається як одна сторінка). У розділі 

«Структура курсу» використовуйте кнопки «+ Новий розділ», «+ Новий 

підрозділ» і «+ Новий блок», щоб створити ієрархію змісту. щоб змінити 

установки і видалити елементи курсу користуйтеся кнопками 

«Налаштування» і «Кошик». Змінити порядок утримання можна 

перетягуючи розділи, підрозділи або блоки. Для перегляду відображення 

курсу очима студентів існує кнопка «Перегляд курсу». У розділі «Розклад і 

огляд курсу» вказуються дати початку та завершення реєстрації на курс, 

закінчення курсу. 

Компоненти – це контент (відео, текст в HTML, теми для обговорень, 

тести в XML), які додаються опцією «Додати новий компонент». Є 

шаблони HTML-тексту. При копіюванні тексту фіксованої в вікно 

редагування він може відображатися без вихідного формату, для чого 

необхідна його корекція, краще копіювати звичайний текст. Чорновий 

режим додавання контенту відзначається жовтою смугою вздовж 

підрозділу. Контент повинен мати налаштування на дату випуску для 

студентів. При додаванні компонента обговорення заповнюється поле теми 

обговорення. 

Тести можуть мати один або кілька варіантів відповідей, введення 

тексту та цифр, що випадають зі списку. У простому редакторі тесту з 

вибором одного варіанта відповіді в подвійних кутових дужках 

формулюється саме питання, правильну відповідь позначається знаком «х» 

в круглих дужках, в тезі [explanation] необхідно пояснювати правильну 

відповідь. Для формування тесту з списком, що випадає в редакторі в 

подвійних квадратних дужках пишуться варіанти відповідей, вірний 

варіант полягає в круглі дужки. При текстовому введенні правильного 

варіанту відповіді на питання тесту після знака = пишеться відповідь і далі 

після знака or = синоніми відповіді, при числовому введенні відповіді 

десяткові дроби записуються через крапку. В налаштуваннях тестів є 

установка максимальних спроб відповіді, часу між спробами, вага тесту. 
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Відеофрагменти курсу не повинні тривати більше 6 до 9 хвилин. 

Блоки відео часто супроводжуються інтерактивними оцінками для 

рефлексії учнями. 

Маркетингове відео (реклама) про курс має тривалість 30 секунд. 

Скрипт на 1 сторінку з 12-кеглевім шрифтом відповідний до відео. Для 

створення інтерактивних презентацій в програмі PowerPoint 

використовують інструмент iSpring. Поліпшення відео відбувається 

шляхом мікшування звуку і кольорокорекції. Для edX необхідно стиснути 

відео за допомогою протоколу H.264. Якщо відеоматеріал опублікований 

на YouTube, для того щоб його вставити необхідно ввести ідентифікатор, 

який копіюється по посиланню кнопки «поділитися». Відеоконтент може 

супроводжуватися субтитрами. Їх можна включити у властивостях відео і 

вони з'являться у нижнього краю для полегшення навчання студентам з 

обмеженими можливостями. 

Відсоток учнів, які отримують доступ до MOOК за допомогою 

смартфонів, також зростає з кожним днем. Розробка курсу для мобільних 

пристроїв має свої особливості і способи оптимізації курсу (з відносними 

розмірами для зображень, таблиць і тексту для масштабування на дисплеях 

різного розміру, розмір зображень повинен бути менше 0,5Мб для 

виключення проблем із завантаженням і т. д.). 

У списку «Контент» при виборі «Оновлення» додаються оновлення 

інформації на головній сторінці курсу (оголошення, терміни проведення 

оцінки, роздаткові матеріали). У тому ж меню «Контент» при виборі 

"Файли і завантаження" вставляють посилання на файли. При завантаженні 

файлів існує обмеження на розмір файлу (10 мб). При додаванні 

підручника знадобиться файл PDF, для окремих глав рекомендуються різні 

PDF-файли. У списку контенту можна додати користувацькі (поширених 

запитань учнів, навчальний план, прогрес, вики і т.д.). Додані сторінки 

додаються в горизонтальному меню навігації по курсу. 

Стандартна політика оцінки від 50% – прохідна, яка може 

градуюватися. Окремі підрозділи курсу можуть бути використані для 

оцінки у вікні налаштувань підрозділу. В налаштуваннях оцінювання 

визначаються типи завдань (тести, завдання, іспит) з визначенням їх 

частки з 100 %. За успішне виконання перевірочних тестових завдань 

всередині підрозділів може нараховуватися по 1 балу, за виконання 

завдань зведених тестів по розділах – по 2 бали, за виконання завдання, яке 

вимагає самостійного написання матеріалу – 30 балів і т. п. У загальній 

оцінці за курс може також враховуватися активність учня, бали можуть 
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нараховуватися за участь в дискусіях. Відображення оцінки у студента 

з'являється на вкладці прогресу. 

Курс розробляють члени команди, всі з яких повинні мати обліковий 

запис на платформі, при додаванні нового члена команди в розробку курсу 

вказується його e-mail. Члени команди в наступному можуть модерувати 

навчання, так дискусійні модератори можуть редагувати, видаляти 

повідомлення, залишати коментарі та коментарі (відображаються при 

перегляді колірною індикацією). 

До інструментів для взаємодії зі слухачами відносяться: форум 

(найпопулярніший інструмент для спілкування), чат, опитування (при 

знайомстві і відгук про курс), вебінар і розсилка. На форумі є 

розпізнавальні ознаки слухачів: фотографії профілю, никнем або імена, 

система оповіщень і соціальні функції (поставити лайк / поділитися). 

Можна використовувати зовнішній форум з вільним доступом. На панелі 

інструктора курсу (Панель інструментів інструктора) є інструмент масової 

розсилки, наприклад для вітальної електронної пошти учням, 

зареєстрованим в класі, перед початком занять. До розсилок необхідний не 

формальний підхід: з особистим зверненням на ім‘я курсанта, з 

фотографією автора курсу, побажанням вдалого закінчення. На панелі 

інструментів інструктора також сторінки «Адміністратор учнів», 

«Завантаження даних» і «Аналітика». 

Перед запуском курс проходить бета-тестування. У переліку 

перевірки курсу повинні бути перевірка грамотності, роботи посилань, 

коректності та зрозумілості завдань, наявності передмов і коментарів. 

Може бути проведено експорт курсу файлом tar.gz. в списку інструментів. 

При імпорті курсу будь-які дані курсу будуть перезаписані, тому краще 

створити новий екземпляр порожнього курсу для імпорту. 

Інтернет розвивається дуже швидко і майже кожен день в ньому 

з'являються нові корисні сервіси та інструменти, які можна впроваджувати 

в курс, що, можливо, зробить курс унікальним. Тому перед викладачами 

університету, що створюють курси, стоїть непросте завдання – залучити 

достатню кількість студентів до свого предмету і утримувати їх увагу 

протягом всього періоду навчання. Таким інструментом без перебільшення 

є платформа Open edX на базі якого в нашому університеті створено вже 

понад 580 курсів. 

З цією технологією викладача ознайомилися на курсах тематичного 

удосконалення проводяться кафедрою медичної та фармацевтичної 

інформатики. Простота інтерфейсу і якість в підготовці наших викладачів 
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було достатнім для того щоб в короткий час були розроблені відповідні 

курси. Але для контролю якості в університеті працює експертна комісія з 

аналізу онлайн курсів, яка в інтерактивному режимі здійснює доведення 

курсів до відповідних навчальних стандартів. 
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