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Навчально-методичний посібник призначено для використання в навчальному процесі при 

вивченні курсу «Адміністрування веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем». У посібнику 

розглянуто питання, пов’язані з використанням систем управління контентом, а саме CMS Joomla!, 

LCMS MOODLE. 

Може бути використаний студентами, вчителями та викладачами і всіма хто цікавиться 

системами управління контентом. 

 

 

 

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (протокол № 12 від 31 березня 2016 р.). 
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ВСТУП 

У запропонованому навчальному посібнику подано орієнтовний зміст навчального курсу 

«Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем», який за навчальним 

планом підготовки бакалавра (напряму підготовки 6.040302 Інформатика*) структурно входить до 

циклу дисциплін за вибором студента. 

Вивчення дисципліни «Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем» 

дає студентам необхідні теоретичні знання про основні принципи побудови, методи та засоби 

функціонування веб-серверів і практичні вміння та навички для адміністрування веб-орієнтованих 

навчальних комп’ютерних систем, що сприяє формуванню інформатичних компетентностей 

майбутніх фахівців. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування у майбутніх вчителів 

інформатики умінь адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем. 

Одним із важливих компонентів програми є міжпредметне узгодження. Курс 

«Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем» розрахований на 

студентів, що засвоїли базові інформатичні курси та засвоїли дисципліни «Основи інформатики», 

«Інформаційно-комунікаційні технології», «Комп’ютерні мережі та Інтернет»  і мають базові 

знання про склад і призначення основних компонентів обчислювальної техніки. Вивчення даного 

курсу забезпечує необхідний рівень знань для опанування дисциплінами «Методика навчання 

інформатики», «Вибрані питання інформатики», «Проектування інформаційних комп’ютерних 

систем», «Цифрові освітні ресурси». 

Програма навчальної дисципліни «Адміністрування web-орієнтованих навчальних 

комп’ютерних систем» складається з таких змістових модулів: 

 Адміністрування та використання веб-сервера. 

Основні поняття: веб-сервер, доменна система імен, гіпертекстова система World Wide Web 

(WWW), гіпертекст, мови веб-програмування, СУБД. 

 Системи управління вмістом. 

Основні поняття: система управління вмістом сайту (CMS – Content Management System), 

класифікація CMS, апаратні та програмні вимоги до CMS, встановлення та налаштування CMS, 

доступ до управління функціями CMS, встановлення та налаштування додаткових компонентів 

CMS. Системи управління навчальними ресурсами (LCMS – Learning Content Management Systems), 

апаратні та програмні вимоги до LCMS, встановлення та налаштування LCMS, робота з курсами, 

ресурси, види діяльності. 

Цей навчальний посібник стане в нагоді майбутнім педагогам, учителям, викладачам і всім  

хто цікавиться системами управління контентом. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2,5 

Галузь знань 

0403 Системні науки та 

кібернетика 
(шифр і назва) 

Варіативна 

(за вибором студента) 

 Напрям підготовки  

6.040302 Інформатика* 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

6.040302 Інформатика* 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  реферат 
Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
6-й 6,7-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 

в т.ч. індивідуальна робота, 

самостійної роботи студента 

– 5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

0 год. 0 год. 

Лабораторні 

36 год. 8 год. 

Індивідуальна робота 

6 год. 0 год. 

Самостійна робота 

30 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

 для денної форми навчання – 2,0; 

 для заочної форми навчання – 0,125. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних 

систем» є навчання студентів напрямку підготовки 6.040302 Інформатика* до свідомого, 

активного та вмілого використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністрування web-орієнтованих 

навчальних комп’ютерних систем»  є: 

 розкрити місце і значення дисципліни в загальній і професійній освіті; 

 з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмету, взаємозв’язки курсу з іншими 

навчальними дисциплінами, зокрема з інформатичними дисциплінами; 

 навчити студентів ефективно використовувати  під час навчально-виховного процесу 

інформаційні ресурси; 
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 сформувати базові знання, уміння і навички майбутнього вчителя інформатики із 

адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні типи сучасних web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем; 

 основні типи та класифікацію програмного забезпечення для роботи з web-орієнтованими 

навчальними системами, їх основні характеристики. 

вміти: 

 порівнювати характеристики апаратного та програмного забезпечення різних типів та обирати 

тип ОC, що найкраще відповідає конкретним умовам роботи з web-орієнтованих навчальними 

комп’ютерними системами; 

 адмініструвати та використовувати web-орієнтовані навчальні комп’ютерні системи в 

навчальному процесі. 

що забезпечують формування таких компетенцій:  

 соціально-особистісних; 

 загальнонаукових; 

 інструментальних; 

 професійних. 

На вивчення курсу «Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем», 

який вивчається на ІІІ курсі у 6 семестрі, відводиться 2,5 кредити або 90 навчальні години, з яких 

30 годин відведено на самостійну навчально-пізнавальну роботу студентів, а 60 години – на 

аудиторні заняття, які проводяться у формі лекційних занять (18 год.), лабораторних робіт (36 год.) 

та індивідуальної роботи (6 год.). 

Назва дисципліни 
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Адміністрування web-

орієнтованих 

навчальних 

комп’ютерних систем 

Залік (4 сем.) 2,5 90 30 60 18 36 6 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Модуль 1. Адміністрування та використання веб-сервера. 

Основні поняття. Веб-сервер, доменна система імен, гіпертекстова система World Wide 

Web (WWW), гіпертекст, мови веб-програмування, СУБД. 

Основні вміння. Оволодіти навиками налаштування та використання веб-сервера. 

Тема 1. Адміністрування веб-сервера. 

Веб-сервер. Компоненти веб-сервера, віртуальний web-вузол, розміщення сайтів на 

віртуальному веб-вузлі. 

Тема 2. Використання веб-сервера та баз даних при створенні web-ресурсів засобами мови PHP. 

Бази даних, СУБД MySQL, особливості використання мови SQL, запити до БД MySQL засобами 

мови PHP. 

Модуль 2. Системи управління вмістом. 
Основні поняття. Система управління вмістом сайту (CMS – Content Management System), 

класифікація CMS, апаратні та програмні вимоги до CMS, встановлення та налаштування CMS, 
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доступ до управління функціями CMS, встановлення та налаштування додаткових компонентів 

CMS. Системи управління навчальними ресурсами (LCMS – Learning Content Management Systems), 

апаратні та програмні вимоги до LCMS, встановлення та налаштування LCMS, робота з курсами, 

ресурси, види діяльності. 

Основні вміння. Оволодіти навиками налаштування та використання веб-сервера, систем 

управління вмістом сайту, систем управління навчальними ресурсами. 

Тема 3. Основні поняття та класифікація систем управління вмістом. 

Система управління вмістом сайту (CMS – Content Management System), класифікація CMS, 

апаратні та програмні вимоги до CMS, встановлення та налаштування CMS, доступ до управління 

функціями CMS. 

Тема 4. Адміністрування систем управління вмістом. 

Встановлення та налаштування CMS. Введення даних в CMS. Встановлення та налаштування 

додаткових компонентів CMS. 

Тема 5. Основні поняття про системи управління навчальними ресурсами. 

Системи управління навчальними ресурсами (LCMS – Learning Content Management Systems), 

апаратні та програмні вимоги до LCMS, встановлення та налаштування LCMS, робота з курсами, 

ресурси, види діяльності. 

Тема 6. Адміністрування систем управління навчальними ресурсами. 

Встановлення та налаштування LCMS. Робота з курсами. 

Тема 7. Спеціальні системи управління вмістом. 

Спеціальні системи управління вмістом. Встановлення та налаштування спеціальних систем 

управління вмістом. 

Тема 8. On-line системи управління вмістом. 

On-line системи управління вмістом. Використання та налаштування On-line систем 

управління вмістом. 

Тема 9. Використання хмарних технологій в навчальному процесі. 

Хмарні технології. Використання хмарних технологій в навчальному процесі. 

Структура навчальної дисципліни 
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денна форма Заочна і вечірня  форма 

В
сь

о
го

  

у тому числі 

В
сь

о
го

  

у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Адміністрування та використання веб-сервера. 

Тема 1. 

Адміністрування 

веб-сервера. 

7 2  2  3 13 0.7  0.3  12 

Тема 2. Використа-

ння веб-сервера та 

баз даних при 

створенні web-

ресурсів засобами 

мови PHP. 

9 2  4  3 13 0.7  0.3  12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

16 4  6  6 26 24  18  24 
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Змістовий модуль 2.  

Системи управління вмістом. 

Тема 1. Основні 

поняття та 

класифікація 

систем управління 

вмістом. 

9 2  4  3 14 0.6  1.4  12 

Тема 2. 

Адміністрування 

систем управління 

вмістом. 

9 2  4  3 14 0.6  1.4  12 

Тема 3. Основні 

поняття про 

системи 

управління 

навчаль-ними 

ресурсами. 

9 2  4  3 14 0.6  1.4  12 

Тема 4. Адміністру-

вання систем 

управління 

навчальними 

ресурсами. 

9 2  4  3 14 0.7  1.3  12 

Тема 5. Спеціальні 

системи 

управління 

вмістом. 

16 2  4 6 4 14 0.7  1.3  12 

Тема 6. On-line 

системи 

управління 

вмістом. 

10 2  4  4 15 0.7  0.3  14 

Тема 7. Використа-

ння хмарних 

технологій в 

навчальному 

процесі. 

12 2  6  4 15 0.7  0.3  14 

Разом за змістовим 

модулем 2 

74 14  30 6 24 100 72  49  88 

Усього годин  90 18  36 6 30 126 6  8  112 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Адміністрування веб-сервера 4 

2 Адміністрування програмного комплексу «Денвер», «Open Server». 2 

3 Використання веб-сервера та баз даних при створенні web-ресурсів 

засобами мови PHP 

4 

3 Адміністрування систем управління вмістом. 6 

4 Адміністрування систем управління навчальними ресурсами. 6 

5 Спеціальні системи управління вмістом. 2 
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6 On-line системи управління вмістом. 2 

7 Використання хмарних технологій в навчальному процесі. 2 

Самостійна (індивідуальна) робота 
Перелік тем, винесених на самостійне опрацювання 

№  

Самостійної 

роботи 

Теми Бали 

1 Особливості адміністрування веб-серверів. 

Особливості використання мов веб-програмування. 

Особливості використання баз даних у веб-додатках. 

8 

2 Системи управління вмістом (CMS: Drupal, Wordpress, OpenCMS та ін.).  

Створення розширень для систем управління вмістом. 

8 

3 Системи управління навчальним вмістом (LCMS: Atutor, Claroline, Dokeos, 

LAMS, OLAT, OPENACS, Sakai та ін.). 

Створення розширень для систем управління навчальним вмістом. 

8 

4 On-line системи управління вмістом. 

Спеціальні системи управління вмістом. 

8 

5 Хмарні технології.  

Перспективи використання веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних 

систем. 

8 

 Всього 40 

Методичні рекомендації до написання реферату 

Реферат (лат. referre - доповідати, повідомляти) підводить підсумок вивчення студентами як 
окремої теми (самостійна робота), так і дисципліни в цілому. 

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів 
(документів), їх науковою цінністю та практичним значенням. Оптимальний обсяг реферату 
складає 10-15 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису 
кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального 
обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з 
такими полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки 
нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер 
на ньому не ставиться. 

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, інституту 
(факультету) і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура навчальної 
групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і 
вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату. 

Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу 
(параграфу) і вказуванням його сторінок. 

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, 
що готуються до друку. До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо 
використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що не мають 
на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до загального списку за алфавітним 
розміщенням заголовку. 

Тема реферату – це не просто повторення засвоєного матеріалу лекції або семінарського 
заняття. Вона повинна являти собою самостійне розроблення проблеми, достатньо чітко 
окресленої від інших. Неприпустиме поєднання декількох проблем або, навпаки, штучне 
виокремлення певної частини єдиного питання. 

Важливими критеріями при доборі теми реферату, є її актуальність, широка джерельна база, 
наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній 



Адміністрування веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем 10 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

літературі, що передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією автора праці та 
його висновками. 

Структура реферату: 

 титульний аркуш; 

 зміст (план); 

 вступ; 

 розділи (вони часто поділяються на параграфи); 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо); 

 перелік умовних позначень. 
У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на 

розвиток науки та практики або науково-методичної діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно 
подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, 
визначити сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що 
досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх слабкої аргументації. 

Основну частину реферату складають кілька розділів (що можуть бути розбиті на параграфи), 
логічно поєднані між собою. 

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень. Слід 
використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати 
складних граматичних зворотів, незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при 
першому згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна 
замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле 
з контексту реферату. 

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При цитуванні будь-якого 
фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь 
важливий документ потребує наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще 
винести його в додатки. 

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції дослідження, підтвердити їх 
найтиповішими прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи 
до вивчення проблеми. Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати 
проаналізувати позиції сторін, приєднавшись до однієї з них, чи висловити власну думку на певну 
проблему та визначити перспективи її вирішення. 

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і 
лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на 
перспективи подальшого дослідження даної проблеми. 

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; 
глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання 
рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; 
оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.  

Методичне забезпечення 
1. Навчальна типова програма дисципліни; 
2. Робоча програма дисципліни; 
3. Плани занять; 
4. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 
5. Конспект лекцій з дисципліни; 
6. Комплексні контрольні роботи (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни; 
7. Інструктивно-методичні матеріали лабораторних занять; 
8. Контрольні завдання до лабораторних занять. 
9. Методичні рекомендації та розробки викладача; 
10. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 
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11. Навчально-методична карта дисципліни: 
Схема організації навчального процесу 

Ти
ж

д
е

н
ь 

Лекції 

Б
ал

и
 

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття, 
індивідуальні завдання, модульний контроль Б

ал
и

 Самостійна 
(індивідуальна) 

робота Б
ал

и
 

Модуль 1. Адміністрування та використання веб-сервера 

1 
Л.№1. Вступ. Адміністрування веб-
сервера. 

5     

2 
Л.№2. Використання веб-сервера та 
баз даних при створенні web-ресурсів 
засобами мови PHP. 

5 Л.Р.№1. Адміністрування веб-сервера Apache. 10   

3   Л.Р.№2. Адміністрування веб-сервера IIS. 10 С.Р.№1 8 

4 
Л.№3. Основні поняття та класифікація 
систем управління вмістом. 

5 
Л.Р.№3. Адміністрування програмного комплексу 
«Денвер», «Open Server». 

10   

5   
Л.Р.№4. Використання баз даних при створенні 
web-ресурсів. 

10   

6 
Л.№4. Адміністрування систем 
управління вмістом. 

5 
Л.Р.№5. Створення веб-ресурсів з підтримкою 
мультимедіа. 

10   

Всього: 20 Всього: 50 Всього: 8 

Всього за І модуль: 78 

Модуль 2. Системи управління вмістом 

7   
Л.Р.№6. Адміністрування системи управління 
вмістом Joomla! (встановлення та налаштування). 

10 С.Р. №2 8 

8 
Л.№5. Основні поняття про системи 
управління навчальними ресурсами. 

5 
Л.Р.№7. Адміністрування системи управління 
вмістом Joomla! (стандартні функції). 

10   

9   
Л.Р.№8. Адміністрування системи управління 
вмістом Joomla! (встановлення та налаштування 
розширень). 

10 С.Р. №3 8 

10 
Л.№6. Адміністрування систем 
управління навчальними ресурсами. 

5 
Л.Р.№9. Адміністрування системи управління 
навчальними ресурсами MOODLE (встановлення та 
налаштування). 

10   

11   
Л.Р.№10. Адміністрування системи управління 
навчальними ресурсами MOODLE (робота з 
курсами). 

10 С.Р. №4 8 

12 
Л.№7. Спеціальні системи управління 
вмістом. On-line системи управління 
вмістом. 

5 
Л.Р.№11. Адміністрування системи управління 
навчальними ресурсами MOODLE (встановлення 
додаткових модулів). 

10   

13   
Л.Р.№12. Системи управління вмістом спеціального 
призначення (OJS, MediaWiki). 

10 С.Р. №5 8 

14 

Л.№8. Використання хмарних 
технологій в навчальному процесі. 
 Стан та перспективи використання 
веб-орієнтованих навчальних 
комп’ютерних систем. 

5 
Л.Р.№13. On-line системи управління вмістом 
(UCOZ). 

10   

15   
Л.Р.№14. Використання хмарних технологій в 
навчальному процесі (Google, Microsoft). 

10   

16   Підсумкове заняття.    

Всього: 20 Всього: 90 Всього: 32 

Всього за ІІ модуль: 142 

Всього за лекції 40 
Всього за лабораторні (практичні, семінарські) 
заняття 

140 
Всього за 
самостійну роботу   

40 

Всього за семестр 220 

Всього за лекції (100) 18 
Всього за лабораторні (практичні, семінарські) 
заняття (100) 

64 
Всього за 
самостійну роботу  
(100) 

18 

Всього за семестр (100) 100 

Залік 100 

Оцінка за курс (середній бал) 100 
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Пояснення до схеми 

1. Оцінювання лекційних занять: 

№ Критерії Бали 

1 За відвідування. 2 

2 За наявність конспекту лекції. 3 

Всього: 5 

Примітка:  

 Перевірка записів конспекту здійснюється викладачем на останній лекції, в кінці кожного 

модуля або на останній лекції, в кінці семестру. 

2. Оцінювання лабораторних (практичних, семінарських) занять: 

№ Критерії Бали 

1 За відвідування. 2 

2 За теоретичні знання. 4 

3 За виконання практичних завдань. 4 

Всього: 10 

Примітка:  

 Захист лабораторних (практичних, семінарських) робіт здійснюється тільки на 

лабораторних (практичних, семінарських) заняттях згідно схеми організації навчального 

процесу. 

3. Оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи: 

№ Критерії Бали 

1 За реферат. 4 

2 За презентацію. 2 

3 За виступ. 2 

Всього: 8 

Примітка:  

 Потрібно опрацювати протягом семестру, як мінімум, 1 із тем, які винесені на самостійне 

опрацювання, і скласти її (їх) не пізніше завершення відповідного модуля згідно схеми 

організації навчального процесу.  

 Додаткові бали за самостійну роботу також можна отримати на лекційних та на 

лабораторних (практичних, семінарських) заняттях за активність при обговоренні 

навчального матеріалу.  

Консультації проводяться на лекційних, лабораторних (практичних, семінарських) заняттях. 

Рекомендована література 
Базова 

1. Олексюк Василь, Балик Надія, Балик Анатолій Організація комп’ютерної локальної мережі. — 
Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. — 80 с.  

2. Рамський  Ю.С., Іваськів  І.С., Ніколаєнко  О.Ю. Вивчення Web-програмування в школі: 
Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 200  с. 

3. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, 
І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с. 

4. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE. 
Навчально-методичий посібник. Науковий редактор: д.пед.наук, академік АПН України, проф., 
М.І. Жалдак. – Херсон: Видавництво «Айлант», 2007. – 492 с. 

5. Франчук В.М. Joomla!. Посібник для студентів інформатичних спеціальностей педагогічних 
університетів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 128 с. 
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6. Франчук В.М. MOODLE (Тести). Посібник для студентів інформатичних спеціальностей 
педагогічних університетів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 55 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Home - Joomla! Extensions Directory [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://extensions.joomla.org. 
2. Joomla! [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.joomla.org. 
3. Moodle.org: open-source community-based tools for learning [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://moodle.org.  
4. The CMS Matrix [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cmsmatrix.org/ 
5. Курс: Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп'ютерних систем [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.moodle.ii.npu.edu.ua/course/view.php?id=49. 
Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік є формою підсумкового контролю результатів навчання студентів і має на меті 
перевірку системності засвоєння програмового матеріалу, цілісності бачення навчального курсу, 
рівня осмислення знань та набуття умінь, їх комплексного застосування у практичній діяльності, 
діагностування ефективності самостійної навчальної роботи студентів. 

Відмітка «зараховано» виставляється студенту при умові набору більше 60 рейтингових 
балів, а саме: 

 регулярного відвідування лекційних і лабораторних занять або їх негайному відпрацюванні, 
своєчасного складання усіх видів поточного контролю з позитивними результатами; 

 поглибленні набутих знань у процесі самостійної роботи; 

 засвоєнні змісту навчального курсу в обсязі, передбаченому галузевим стандартом вищої 
освіти. 

Якщо студент з поважних причин, що підтверджено документально, був відсутній на 
заняттях, він має право на одне перескладання з можливістю отримання максимальної кількості 
балів. Термін перескладання визначається викладачем. 

Якщо впродовж семестру студент пропустив значну кількість занять, не має оцінок за 
виконання модулів, у відповідних графах «Відомості обліку успішності» виставляється «1», у графі 
«залік» виставляється «не зараховано», а у графі «екзамен» – відмітка про не допуск до нього. 

Рейтинговий регламент Інституту. Шкала відповідності 

За шка-

лою ECTS 

За шкалою 

універси-тету 
Визначення 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 Відмінно 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 80 – 89 Дуже добре 
4 (добре) 

C 70 – 79 Добре 

D 65 – 69 Задовільно 
3 (задовільно) 

E 60 – 64 Достатньо 

FX 35 – 59 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 1 – 34 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом 

Засоби діагностики успішності навчання 
Видом контролю навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу є залік. За 

результатами роботи на лабораторних заняттях, виконання завдань для самостійного 
опрацювання, підготовки та виступу з доповіддю на заняттях, модульних тестів, студенти 
накопичують певну кількість балів, відповідно до якої відбувається оцінювання їх навчальних 

http://www.moodle.ii.npu.edu.ua/course/view.php?id=4
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досягнень. 
Побудова програми за кредитно-модульною схемою спрямована на максимальну 

індивідуалізацію процесу навчання. Структура програми дібрана так, щоб надати студентам 
можливість навчатись в індивідуальному темпі та орієнтуватись на певні рівні вимог щодо 
засвоєння навчального матеріалу. 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Навчальна 
діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною системою. Робота в семестрі 
поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так: 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Кількість балів 

за  дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лекцій, 

практичних 

робіт тощо 

Загальна кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

1 
Відвідування та активність під 

час лекцій 
2 9 18 

2 Виконання лабораторних робіт 4 18 72 

3 
Виступ з повідомленням на 

занятті (Самостійна робота) 
2 5 10 

Загальна кількість балів 100 

Засоби діагностики успішності навчання: 

 теоретичні запитання та практичні завдання до лабораторних робіт; 

 комплекс тестових завдань для модульного (підсумкового) контролю рівня навчальних 
досягнень студентів (див. Рис. 1); 

 індивідуальні завдання студентам; 

 комплексна контрольна робота. 

 

Рис. 1. Приклад тестових завдань для модульного контролю  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Адміністрування веб-сервера Apache 

Тема: Адміністрування веб-сервера Apache. 

Мета: Навчитися налагоджувати та використовувати веб-сервера Apache. 

Теоретичні відомості 
Поняття веб-сервера 

Програмним засобом для розміщення гіпертекстових навчальних систем та інформаційним 

центром навчального мережного комплексу повинен бути веб-вузол, який створюється на базі 

веб-сервера. У вузькому значенні веб-сервер — це набір програм, який забезпечує обмін даними 

засобами протоколу передачі гіпертексту (HTTP — Hyper Text Transfer Protocol). У широкому 

розумінні під веб-сервером розуміють набір апаратних і програмних засобів, що забезпечують 

функціонування веб-вузла. Серед веб-серверів найбільш поширеними є Apache та Microsoft 

Internet Information Server. Загальними вимогами до веб-серверів є: робота з мовами серверних 

скриптів (PHP, Perl, ASP), робота із серверами СУБД. Більш детально можливості зазначених 

серверів наведені у таблиці (див. Таблиця 1). 

Таблиця 1 Порівняльна характеристика веб-серверів 

Критерії Apache 
Internet  

Information Server 

Криптографія даних + + 

Підтримка мов серверних скриптів PHP, CGI* PHP, CGI, ASP 

Підтримка віртуальних веб-вузлів + +** 

Ведення журналу статистики + + 

Обмеження кількості з’єднань + + 

Розподіл ресурсів за користувачами  + + 

Підтримка стандарту файлів Mime + + 

Індексування папок + + 

Режим Proxy + – 

Відкритість програмного коду + – 

Некомерційний спосіб поширення + – 

* — Apache не працює зі сторінками ASP, оскільки зазначена технологія є комерційним 

продуктом із закритим програмним кодом. 

** — кожен віртуальний вузол повинен мати окрему IP-адресу. 

Розробка та поширення Apache є безкоштовною, оскільки здійснюється згідно з ліцензією 

програмних продуктів з відкритим кодом. Використання серверу Apache дозволяє працювати з 

інтерпретатором мови РНР та сервером СУБД MySQL (для ефективного зберігання та 

опрацьовування даних). 

Суттєвою рисою, що ускладнює використання Apache як локального веб-сервера, є його 

додаткове налаштування. Наприклад, програма встановлення PHP, як правило, не підтримує 

автоматичне налагодження сервера Apache для роботи з цим пакетом. Тому необхідне «ручне» 

редагування файлу конфігурації. 

Інтерпретатор мови PHP 
Початком використання інтерпретатора мови PHP можна вважати 1994 рік, коли Rasmus 

Lerdorf вирішив розширити можливості своєї домашньої сторінки інструментом для 

відслідковування читачів його резюме. Новий інструмент отримав назву Personal Home Page Tools. 

Версія включала простий набір команд. До середини 1995 року з’явилась друга версія 

інтерпретатора мови PHP. Хоча назва залишилася така сама, ця технологія могла 

використовуватись для роботи потужних web-серверів, а не тільки домашніх сторінок. Замість 
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розробки складних cgi-програм мовою Perl використання інтерпретатора мови PHP дозволяє 

поміщати прості скрипт-програми безпосередньо в HTML-файл. Це підвищує загальну 

продуктивність web-сторінок, уникаючи запуску на сервері інтерпретатора Perl-а. Вбудована 

підтримка баз даних робить тривіальною розробку web-сторінок з доступом до баз даних. 

СУБД MySQL 
MySQL – компактний багатопоточний сервер баз даних, що характеризується високою 

швидкодією, надійністю і легкістю  використання. MySQL розроблено компанією TcX для 

внутрішніх потреб, пов’язаних з опрацюванням великих баз даних. 

СУБД MySQL зручно використовувати для малих і середніх додатків. Вихідний код сервера 

компілюється на багатьох платформах. MySQL-сервер є безкоштовним для некомерційного 

використання. 

Використання MySQL дає такі можливості: 

 підтримується необмежена кількість користувачів, які можуть одночасно працювати з базою; 

 кількість рядків в таблицях може досягати 50 млн.; 

 швидке виконання команд;  

 проста та ефективна система безпеки. 

Зазначимо, що для досягнення максимальної швидкості опрацювання запитів розробники 

вимушені були відмовитись від реалізації деяких вимог щодо реалізації реляційних СУБД. 

Зокрема, в MySQL відсутні: 

 підтримка вкладених запитів типу SELECT * FROM table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2); 

 не реалізована підтримка транзакцій, пропонується використовувати LOCK/UNLOCK TABLE (така 

можливість з’явилась у версії 3.23);  

 відсутня підтримка зовнішніх ключів (foreigen key). 

Перелічені обмеження не є визначальними при створенні веб-додатків, що в поєднанні з 

невисокою вартістю дозволило серверу набути великої популярності. 

Налаштування інтерпретатора мови PHP та СУБД MySQL 
Робота з інтерпретатором мови PHP та СУБД MySQL потребує наявності веб-сервера. Вибір 

конкретного програмного забезпечення веб-сервера залежить від операційної системи 

комп’ютера, на якому планується його використання. Для операційних систем сімейства Windows 

рекомендується використовувати веб-сервера Apache та Internet Information Server (IIS). Сучасні 

Linux системи після інсталяції в більшості випадків вже налагоджені для роботи з веб-сервером 

Apache, інтерпретатором мови PHP і СУБД MySQL.  

Останні версії інтерпретатора мови PHP та СУБД MySQL можна завантажити відповідно з 

сайтів www.php.net та www.mysql.com. 

Інсталяція кожного з цих пакетів детально описана у відповідних readme-файлах і не 

викликає труднощів. Єдиною проблемою може бути те, що наразі інсталятор інтерпретатора мови 

PHP не підтримує автоматичного налагодження веб-сервера Apache для роботи з цим пакетом. Тут 

необхідне «ручне» редагування файла httpd.conf, що знаходиться в підкаталозі сonf веб-сервера 

Apache. Для правильного його редагування доцільно перш за все прочитати файл іnstall.txt, що 

знаходиться в каталозі інстальованого інтерпретатора мови PHP. 

В процесі роботи з інтерпретатором мови PHP і базами даних MySQL особливо корисним 

буде інструмент PHPMyAdmin для візуального створення і редагування баз даних MySQL. Його 

можна завантажити з сайту http://www.htmlwizard.net/phpMyAdmin. 

Крім того бажано завантажити з сайта www.php.net довідник з програмування мовою PHP. 
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Загальні завдання 
1. Завантажити дистрибутив веб-сервера Apache та встановити його (для виконання завдань цієї 

лабораторної роботи в комп’ютерних аудиторіях потрібно використовувати віртуальні машини 

для встановлення на них досліджуваного програмного забезпечення). 

2. Налаштувати веб-сервер Apache. 

3. Завантажити дистрибутив інтерпретатора мови РНР та встановити його. 

4. Налаштувати інтерпретатор мови РНР для роботи з веб-сервером Apache. 

5. Завантажити дистрибутив СУБД MySQL та встановити його. 

6. Налаштувати СУБД MySQL для роботи з веб-сервером Apache та інтерпретатором мови РНР. 

7. Завантажити та встановити веб-інтерфейс phpMyAdmin для управління СУБД MySQL. 

8. Налаштувати веб-інтерфейс phpMyAdmin для управління СУБД MySQL. 

9. Продемонструвати роботу веб-інтерфейсу phpMyAdmin. 

10. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що таке web-сервер? 

2. Яке призначення інтерпретатора мови РНР? 

3. Яке призначення СУБД MySQL? 

4. Яке призначення веб-інтерфейсу phpMyAdmin? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Адміністрування веб-сервера IIS 

Тема: Адміністрування веб-сервера IIS. 

Мета: Навчитися налагоджувати та використовувати веб-сервера IIS. 

Теоретичні відомості 
Internet Information Services 

IIS (Internet Information Services) – набір серверів кількох служб глобальної мережі Інтернет 

від компанії Microsoft, поширюється з операційними системами сімейства Windows NT (Рис. 2). 

Основним компонентом IIS є веб-сервер (служба WWW), за допомогою якого надається 

клієнтам доступ до файлів (веб-сторінок) за протоколами HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP та ін. 

 

Рис. 2. Internet Information Services 

Веб-сервер IIS підтримує кілька різних технологій створення веб-додатків:  

ASP.NET – це технологія, розроблена Microsoft; для IIS – це основний на сьогоднішній день 

засіб створення веб-додатків і веб-служб. Функціонування додатків, створених за цією 

технологією, вимагає встановлення на комп'ютері програмної платформи .NET Framework (входить 

до складу  IIS, починаючи з версій 6.0 для інших версій необхідно встановлювати окремо). 

ASP – це попередня ASP.NET технологія для створення динамічних веб-сторінок на основі 

сценаріїв. Входить до складу IIS, починаючи з версії 3.0. 

CGI – це стандартний протокол взаємодії веб-додатка з сервером, може слугувати основою 

для низькорівневої технології динамічної генерації веб-сторінок. 

FastCGI – поліпшений протокол роботи сервера і додатка, призначений для тих же цілей, що і 

CGI. 

ISAPI – це розширення API сервера для доступу до всіх можливостей IIS, за допомогою якого 

забезпечується можливість розробки веб-додатків, перевизначення частини функцій IIS і 

додавання нових функцій (зазвичай пов'язаних з генерацією контенту). Підсистема виконання 

скриптів ASP і підсистема ASP.NET виконані як модулі ISAPI.  

SSI – це включення в одні сторінки тексту з інших сторінок (технологія вважається 

застарілою). 

Усі інші технології є надбудовами, працюючими через CGI, FastCGI або ISAPI. Зокрема, для 

використання технології на основі PHP до сервера повинен бути підключений відповідний модуль, 

що використовує один з цих інтерфейсів. 
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Загальні завдання 
1. Налаштувати веб-сервер IIS (для виконання завдань цієї лабораторної роботи в комп’ютерних 

аудиторіях потрібно використовувати віртуальні машини для встановлення на них 

досліджуваного програмного забезпечення). 

2. Завантажити дистрибутив інтерпретатора мови РНР та встановити його. 

3. Налаштувати інтерпретатор мови РНР для роботи з веб-сервером IIS. 

4. Завантажити дистрибутив СУБД MySQL та встановити його. 

5. Налаштувати СУБД MySQL для роботи з веб-сервером IIS та інтерпретатором мови РНР. 

6. Завантажити та встановити веб-інтерфейс phpMyAdmin для управління СУБД MySQL. 

7. Налаштувати веб-інтерфейс phpMyAdmin для управління СУБД MySQL. 

8. Продемонструвати роботу веб-інтерфейсу phpMyAdmin. 

9. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що таке web-сервер? 

2. Яке призначення інтерпретатора мови РНР? 

3. Яке призначення СУБД MySQL? 

4. Що таке Internet Information Services? 

5. Коротко опішить процедуру інсталяції та базового налаштування IIS. 

6. Сформулюйте рекомендації щодо застосування веб-серверів IIS та Apache. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Адміністрування програмного комплексу «Денвер», «Open Server» 

Тема: Адміністрування програмного комплексу «Денвер», «Open Server». 

Мета: Навчитися налагоджувати та використовувати програмний комплекс «Денвер». 

Теоретичні відомості 
Програмний комплекс «Денвер» 

Враховуючи популярність Apache, PHP, MySQL, компанією Dklab (www.dklab.ru) розроблений 

програмний комплекс «Денвер» (Джентльменський Набір веб-розробника). За допомогою цього 

комплексу можна організувати веб-сервер Apache з підтримкою мов PHP, Perl та сервер СУБД 

MySQL на комп’ютері, що працює під управлінням будь-якої ОС Windows. Як правило, при 

встановленні комплексу не потрібно проводити жодних додаткових налаштувань, і тому його 

можна використовувати навіть недостатньо підготовленим користувачем. Простота встановлення 

та налаштування комплексу дають змогу використовувати Денвер у процесі самостійного 

створення веб-сайтів учнями і вдома. Серед переваг комплексу слід відзначити його модульність, 

можливість розширення, кирилізований інтерфейс.  

Окремо слід відзначити повну автономність комплексу Денвер, яка полягає у тому, що: 

 комплекс встановлюється в одну папку і не записується жодних даних в іншу папку або реєстр 

операційної системи;  

 системі не потрібна спеціальна програма вилучення (деінсталяції) комплексу; 

 для запуску комплексу не встановлюються додаткові сервіси. 

У випадку встановлення комплексу існує можливість його запуску на іншому комп’ютері, 

виконавши лише копіювання його папки. 

Базову конфігурацію можна завантажити із сайту компанії Dklab за адресою http://dklab.ru. У 

разі необхідності існує можливість завантаження додаткових складових, які містять інтерпретатор 

мови Perl з модулями, бібліотеки, використання яких розширюють можливості мови PHP і 

забезпечують роботу з архівами, графікою, базами даних, відмінними від MySQL.  

Компоненти комплексу вже налаштовані для роботи за замовчуванням. Звичайно, для 

підвищення ефективності роботи та використання додаткових можливостей необхідно редагувати 

конфігураційні файли, проте основні, базові можливості є доступними відразу після встановлення. 

До комплексу Денвер входять такі програмні складові: 

 сервер Apache, до складу якого входять виконувані файли, дистрибутивні та адаптовані 

конфігураційні файли; 

 інтерпретатор мови PHP, що містить виконувані файли, модуль для веб-сервера Apache, 

дистрибутивний і адаптований конфігураційний файл. Інтерпретатор, подібно до ОС Linux, 

працює як модуль веб-сервера Apache, що дає змогу відлагодження програм; 

 сервер СУБД MySQL, до складу якого входять виконувані файли, файли повідомлень про 

помилки, база даних MySQL; 

 phpmyadmin — веб-інтерфейс для управління базами даних; 

 інтерпретатор мови Perl, що містить виконувані файли без додаткових модулів; 

 програма для імітації роботи поштового сервера Sendmail, яка не відправляє листи, а лише 

записує їх у файл; 

 система пошуку віртуальних веб-вузлів. 

Після запуску програми інсталяції здійснюється перевірка наявності необхідних для 

встановлення драйверів та утиліт операційної системи. Наступним кроком є задання папки, у якій 

будуть розміщені сервери (Рис. 3). 

Оскільки програми встановлення додаткових модулів комплексу здійснюють перегляд 

кореневих папок дисків, то не варто вказувати папки дуже глибокого вкладення. Програма 
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встановлення створює віртуальний диск, який є необхідним для функціонування компонент 

системи. Окремий диск спрощує роботу з веб-iнструментарiєм, формуючи структуру папок, схожу 

до Unix-систем. Віртуальний диск — це диск, кореневий каталог якого збігається з однією з папок 

на фізичному диску. Після його створення всі дії з віртуальним диском насправді 

здійснюватимуться iз вказаною папкою. Для уникнення конфліктів з назвами реальних дисків 

операційної системи віртуальному диску слід виділити одну з останніх літер латинського алфавіту, 

наприклад Z. 

 

Рис. 3. Встановлення комплексу Денвер 

Після копіювання файлів необхідно вказати режим роботи віртуального диска: 

 віртуальний диск створюється у процесі завантаження ОС Windows. У випадку завершення 

роботи комплексу віртуальний диск не від’єднується. Такий режим можна використовувати за 

необхідності роботи з віртуальним диском без запуску серверів; 

 віртуальний диск створюється тільки після завантаження комплексу. 

Найдоцільнішим є другий спосіб створення віртуального диска, оскільки це не сприятиме 

випадковому доступу до файлів комплексу. 

Для зручності запуску та зупинки програм комплексу на робочому столі створюються ярлики.  

Структура папок системи подібна до Unix-систем (Рис. 4): 

 

Рис. 4. Структура папок комплексу «Денвер» 

Z:\etc — містить файли налаштувань комплексу та програми запуску і зупинки комплексу 

(run.exe, stop.exe, restart.exe). Слід звернути увагу на обов’язковість використання цих програм, 

оскільки в протилежному випадку існує небезпека втрати відомостей в базах даних; 
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Z:\home — призначена для розміщення веб-сторінок. HTML-документи слід розміщувати у 

папці /home/<ім’я віртуального вузла>/www, який є кореневою папкою веб-вузла. Побудова 

нового віртуального вузла полягає у створенні у папці /home папки з іменем вузла із вкладеною 

папкою www, та перезапуску комплексу. Усі зміни система автоматично фіксує у конфігураційних і 

системних файлах; 

Z:\tmp — містить тимчасові дані. У цю папку поміщаються також листи, відправлені за 

допомогою програми для імітації роботи поштового сервера Sendmail; 

Z:\usr — містить програмні компоненти — виконувані та конфігураційні файли Apache, PHP, 

MySQL. 

Після встановлення і запуску комплексу слід відкрити його індексну сторінку за адресою 

http://localhost (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Початкова сторінка комплексу «Денвер» 

Програмний комплекс «Open Server» 
Open Server - це портативна серверна платформа і програмне середовище, створене 

спеціально для веб-розробників з урахуванням їх рекомендацій та побажань. 

До складу програмного комплексу входить великий набір серверного програмного 

забезпечення, багатофункціональний та зручний інтерфейс, системи адміністрування та 

налаштування компонентів. Програмний комплекс широко використовується для розробки, 

налагодження і тестування веб-проектів, а так само для надання веб-сервісів в локальній мережі. 

Хоча спочатку програмні засоби, що входять до складу комплексу, не розроблялись 

спеціально для роботи один з одним, таке поєднання програмних засобів стало популярним серед 

користувачів операційної системи Windows, в першу чергу через те, що вони отримували 

безкоштовний комплекс програм з надійністю роботи на рівні Linux серверів. 

Завдяки зручності і простоті управління програмний комплекс Open Server зарекомендував 

себе як першокласний і надійний інструмент необхідний кожному веб-майстру. 
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Компоненти програмного комплексу:Open Server 5.2.2; 
1. Apache 2.2.29; 

2. Apache 2.4.10; 

3. Bind 9.10.1; 

4. Nginx 1.6.2; 

5. Nginx 1.7.8; 

6. MySQL 5.1.73; 

7. MySQL 5.5.41; 

8. MySQL 5.6.22; 

9. MariaDB 10; 

10. MariaDB 5.5.40; 

11. MongoDB 2.4.12; 

12. MongoDB 2.6.5; 

13. PostgreSQL 9.2.9-1; 

14. PostgreSQL 9.3.5.1; 

15. Redis 2.8.17 (x64); 

16. Memcached 1.2.6; 

17. Memcached 1.4.5; 

18. FTP FileZilla 0.9.45; 

19. PHP 5.2.17 (Zend Optimizer 3.3.3, IonCube 

4.0.7, Memcache 2.2.4); 

20. PHP 5.3.29 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, 

Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, 

Imagick 3.2.0); 

21. PHP 5.4.35 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, 

Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, 

Imagick 3.2.0); 

22. PHP 5.5.19 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, 

Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, 

Imagick 3.2.0); 

23. PHP 5.6.3 (Xdebug 2.2.6, IonCube 4.7.2, 

Memcache 3.0.8, Mongo 1.5.7, Redis 2.2.5, 

Imagick 3.2.0); 

24. ImageMagick 6.8.9-9-Q16; 

25. Ghostscript 9.15; 

26. Sendmail 32; 

27. Wget 1.11.4; 

28. NNCron Lite 1.17; 

29. Adminer 4.1.0; 

30. ConEmu 14.11.26; 

31. HeidiSQL 9.1; 

32. Webgrind 1.0; 

33. RockMongo 1.1.7; 

34. PHPRedisAdmin 1.1.0; 

35. PHPMyAdmin 4.0.10.6; 

36. PHPPgAdmin 5.2; 

37. PHPMemcachedAdmin 1.2.2 

Всі компоненти збірки представлені в 32-бітовій версії. 

Підтримувані версії Windows (32-біт і 64-біт): Windows XP SP3 і більш нові версії; 
Мінімальні системні вимоги для роботи програмного комплексу: 200 Мб RAM і 1 Гб на HDD; 
Потрібна наявність встановленого набору бібліотек Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010 
Redist. Package x86; 

Властивості програмного комплексу: 
1. Непомітна робота в області повідомлень ОС Windows; 

2. Швидкий старт і зупинка; 

3. Кілька режимів управління доменами; 

4. Монтування віртуального диска; 

5. Підтримка управління через командний рядок; 

6. Підтримка профілів налаштувань; 

7. Зручний перегляд логів всіх компонентів; 

8. Перемикання HTTP, MySQL і PHP модулів; 

9. Детальна документація; 

10. Доступ до доменів в «один клік»; 

11. Швидкий доступ до шаблонів конфігурації; 

12. Багатомовний інтерфейс; 

13. Автозапуск програм при старті Open Server. 

Особливості комплексу: 
1. Не потребує встановлення (портативність); 
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2. Можливість роботи з USB накопичувача; 

3. Одночасна робота з програмними комплексами Denwer, Xampp і т.д .; 

4. Робота на локальній (мережевій) зовнішній IP адресі; 

5. Підтримка SSL без додаткових налаштувань; 

6. Створення домену шляхом створення звичайної папки; 

7. Підтримка кириличних доменів; 

8. Підтримка аліасів (доменних покажчиків); 

9. Захист сервера від зовнішнього доступу; 

10. Punycode конвертер доменних імен; 

11. Пакет з понад 40 портативних програм; 

12. Планувальник завдань (cron); 

13. Створення локального піддомена без втрати видимості основного домену в мережі Інтернет. 

Програмні засоби в комплекті: 

 Офісні програмні засоби: 

1. CintaNotes - Нотатки; 

2. FoxitReader - PDF переглядач; 

3. Notepad ++ - Текстовий редактор; 

4. Notepad2 - Записник; 

5. STDUViewer – Мультипереглядач; 

6. SumatraPDF - Перегляд PDF; 

7. Sublime Text 2 - Редактор коду; 

8. WinMerge - Порівняння файлів і папок. 

 Утиліти: 

1. InfraRecorder - Запис дисків; 

2. Peazip - Архіватор; 

3. Punto Switcher - Автопереключення мов; 

4. Everything - Миттєвий пошук файлів; 

5. VirtuaWin - Віртуальні робочі столи. 

 Інтернет: 

1. Dmaster - Менеджер завантажень; 

2. FileZilla - FTP клієнт; 

3. Firefox - Браузер; 

4. Google Chrome - Браузер; 

5. Kitty - SSH клієнт; 

6. Skype - Спілкування; 

7. TeamViewer - Віддалений помічник; 

8. uTorrent - Торрент клієнт; 

9. WinMTR - Ping і Trace; 

10. WinSCP - SCP клієнт. 

 Система: 

1. AutoRuns - Менеджер автозавантаження; 
2. Cports - Моніторинг відкритих портів; 
3. Doublecmd - Файлменеджер; 
4. MyEventViewer - Системний журнал; 
5. ProcessExplorer - Менеджер процесів; 
6. ProcessMonitor - Моніторинг процесів; 
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7. WinDirStat - Аналіз розміру папок і файлів. 

 Робота з графікою: 

1. CamStudio - Запис відео; 
2. EYE3 – Інструмент «піпетка»; 
3. IcoFX - Редактор іконок; 
4. PicPick - Мультимастер; 
5. PixBuilder - Фоторедактор; 
6. PngOptimizer - Оптимізатор графіки. 

Призначення 
Ідея проекту Open Server полягає в тому, щоб користувач (розробник) не був залежним від 

робочого місця. Звичайний розробник часто залежить від роботи за конкретним комп'ютером, від 

операційної системи та програм встановлених на цьому комп'ютері. Використання програмного 

комплексу Open Server дозволить звільнити розробника від подібних незручностей. 

Користувач отримує набір портативних (що не вимагають установки) програм для веб-

розробника (Рис. 6). Якщо Open Server необхідний тільки як заміна таким програмам як Denwer, 

Vertrigo, Xampp і т.д., то можна скористатися версією «Mini», яка містить тільки серверну частину 

платформи. 

   

Рис. 6. Програмний засіб Open Server 

Про проект 
Старт проекту Open Server відбувся 1 серпня 2010 року. Ідея створити нову і більш досконалу 

WAMP платформу народилася після багаторічного очікування оновлення іншої відомої WAMP 

збірки - Denwer. 

Перші експериментальні версії програми були написані у співпраці з талановитим 

програмістом з України. Пізніше розробка велася на мові PHP в середовищі швидкої розробки 

додатків (RAD) для Microsoft Windows під назвою PHP Devel Studio. Надалі, з причини того, що 

використання середовища розробки були сильно обмежені і не дозволяло проекту розвиватися 

далі, програма була переписана з нуля і починаючи з версії 4.0 розробка ведеться на мові Delphi. 

Програма поширюється як Donationware, знаходиться у фазі активної розробки і розвитку. 

Ліцензійною угодою не накладаються обмеження на використання програми і не передбачає 

будь-яких гарантій.  
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Загальні завдання 
1. Встановити програмний комплекс (ПК) «Денвер». Встановлювати програмний засіб необхідно 

у каталог D:\WebServers\Прізвище, де Прізвище записуємо латинськими літерами. 

2. Завантажити ПК «Денвер». 

3. У вікні браузера завантажити сторінку за адресою http://localhost. 

4. Ознайомитися та провести тестування функціонування віртуальних вузлів різних рівнів (для 

правильної роботи віртуальних вузлів потрібно відключити проксі-сервер в налаштуваннях 

браузера), інтерпретаторів мов веб-програмування (РНР, Perl та ін), web-інтерфейсу для роботи 

із сервером MySQL phpMyAdmin та інших компонентів програмного комплексу. 

5. Створити віртуальний вузол: http://Прізвище.іi. Прізвище записуємо латинськими літерами. 

6. Створити сайт (2-3 сторінки, описані мовою HTML або PHP) з даними про себе, свої захоплення, 

друзів та ін. (обов’язково використати елементи форматування тексту, таблиці, малюнки, та 

гіперпосилання). Розмістити сайт у створеному вузлі. 

7. Переглянути вміст сайту у браузері використовуючи адресу віртуального вузла: 

http://Прізвище.іi. 

8. Створити віртуальний вузол (доменне ім’я третього рівня): http://Ім’я.Прізвище.іi. Ім’я і 

Прізвище записати латинськими літерами. 

9. Розмістити в каталозі, який відповідає за доменне ім’я третього рівня, файл test.php з 

наступним вмістом: 

<h1>Пeревірка  PHP</h1> 
<? 
phpinfo(); 
?> 

10. Переглянути вміст файлу test.php у вікні браузера, визначити та записати версію веб-сервера 

Apache та PHP, встановлених на сервері. 

11. Завантажити веб-інтерфейс для роботи із сервером MySQL phpMyAdmin. 

12. Створити обліковий запис користувача (назва облікового запису користувача Прізвище – 

записати латинськими літерами) з повними правами доступу до довільного хосту. 

13. Створити базу даних moodle-Прізвище та joomla-Прізвище (Прізвище – записати латинськими 

літерами). 

14. Переглянути вміст всіх баз даних. 

15. Закрити вікно браузера та зупинити роботу веб-сервера. 

16. Виконати завдання 1-15 для програмного комплексу «Open Server». 

17. Підготувати та надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Яке призначення програмного комплексу «Денвер», «Open Server»? 

2. Які компоненти входять до складу програмного комплексу «Денвер», «Open Server» ? 

3. Що таке віртуальний web-вузол? 

4. Коротко опішить процедуру створення віртуального web-вузла для програмного комплексу 

«Денвер», «Open Server». 

5. Що таке бази даних, СУБД?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. Використання баз даних при створенні web-ресурсів 

Тема: Використання баз даних при створенні web-ресурсів. 

Мета: Розглянути мову запитів до реляційних баз даних SQL на прикладі баз даних MySQL. 

Реалізувати підтримку управління базами даних MySQL за допомогою PHP. 

Теоретичні відомості 
Приклади SQL-запитів до баз даних MYSQL 

Створення нової бази даних MySQL реалізується за допомогою SQL-вказівки CREATE 
DATABASE.  

Приклад: 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `base` DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_bin 

Створення нової таблиці реалізується за допомогою SQL-вказівки CREATE TABLE. Наприклад, 
таблиця books для книжного магазину буде мати 5 полів: ISBN, автор, назва, ціна і кількість 
екземплярів. 

Приклад: 

CREATE TABLE books (ISBN CHAR(13) NOT NULL, PRIMARY KEY (ISBN) author VARCHAR(30), title 
VARCHAR(60), price FLOAT(5,2), quantity TINYINT UNSIGNED); 

Щоб уникнути повідомлення про помилку, якщо таблиця уже є створеною необхідно змінити 
перший рядок, додавши фразу "IF NOT EXISTS". 

Приклад: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS books ... 

Додавання даних в таблицю реалізується за допомогою SQL-вказівки INSERT. 
Приклад: 

INSERT INTO books ( ISBN, author, title, price, quantity ) VALUES ('5-8459-0184-7', 'Зандстра 
Мэт', 'Освой самостоятельно PHP4 за 24 часа', '129', '5'); 

Для отримання даних з таблиці служить оператор SELECT. За допомогою цього оператора 
вибираються дані із бази даних, які відповідають заданому критерію пошуку. 

Приклад:  

SELECT * FROM books; 

Символ * означає, що необхідно переглянути всі поля. 
Для отримання доступу тільки до певного поля слід вказати його ім'я в інструкції SELECT. 
Приклад: 

SELECT author, title, price FROM books; 

Щоб отримати доступ до підмножини рядків в таблиці, потрібно вказати критерій вибору, 
який встановлюється за допомогою конструкції WHERE. Наприклад, щоб вибрати книги які 
коштують менше ніж 200 грошових одиниць, потрібно зробити такий запит: 

SELECT * FROM books WHERE price < 200 AND title LIKE '%PHP%' AND quantity != 0; 

де, % - відповідає будь-якій кількості символів, навіть нульових, 
_ - відповідає рівно одному символу. 
Для того, щоб рядки, які відповідають поставленому запиту, відображалися у певному 

порядку, використовується конструкція ORDER BY.  
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Приклад: 

SELECT * FROM books ORDER BY price; 

За замовчуванням порядок сортування відбувається за зростанням. Змінити порядок 
сортування на зворотній можна за допомогою ключового слова DESC:  

Приклад: 

SELECT * FROM books ORDER BY price DESC; 

Сортувати можно і по декільком стовпцям. Замість назв стовпців можна використовувати їх 
порядкові номера:  

Приклад: 

SELECT * FROM books ORDER BY 4, 2, 3; 

Для зміни раніш записаних в таблицю значень потрібно використати команду UPDATE. 
Наприклад, ціну всіх книг потрібно збільшити на 10%. 

Приклад: 

UPDATE books SET price = price * 1.1; 

Конструкція WHERE обмеже роботу команди UPDATE визначеними рядками.  
Приклад:  

UPDATE books SET price = price * 1.05 WHERE price <= 250; 

Для вилучення рядків (записів) із бази даних використовується оператор DELETE. Непотрібні 
рядки вказуються за допомогою конструкції WHERE. 

Приклад: 

DELETE FROM books WHERE quantity = 0; 

 
Приклади PHP-скриптів для опрацювання баз даних MySQL 

Приклад 1. Додавання записів в таблицю. 

<html><head> 
<title>Додавання записів в таблицю </ title > 
</head> 
<body> 
<?php 
$db = "base"; 
$link = mysql_pconnect ('localhost', 'root', ''); 
if ( ! $ link ) 
die ( "Неможливо підключитися до БД MySQL " ); 
mysql_select_db ($db) or die ("Неможливо відкрити $ db "); 
$ query = "INSERT INTO books VALUES ('966-7393-80-1', 'Аллен Вайк', 'PHP. Справочник', '213', 
'4')"; 
mysql_query ( $query ); 
mysql_close ( $link ); 
?> 
</body> 
</html> 
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Приклад 2. HTML-форма додавання нових книг. 

<html> 
<head> 
<title>HTML-форма додавання нових книг</title> 
</head> 
<body> 
<form action="insert_book.php" method="post"> 
<table> 
<tr><td>ISBN<td><input name=isbn maxlength=13 size=13> 
<tr><td> Автор <td><input name=author maxlength=30 size=30> 
<tr><td> Назва <td><input name=title maxlength=60 size=30> 
<tr><td> Ціна <td><input name=price maxlength=7 size=7> 
<tr><td> Кількість <td><input name=quantity maxlength=3 size=3> 
<tr><td colspan=2><input type=submit value=" Додати "> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

 
Приклад 3. Програма додавання нових книг (файл insert_book.php для прикладу 2). 

<html> 
<head> 
<title>Програма додавання нових книг (файл insert_book.php)</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
if (!$isbn || !$author || !$title || !$price || !$quantity) 
die ("Не всі дані введено.<br> 
Будь-ласка, поверніться назад і повторіть введення"); 
$isbn = trim ( $isbn );  
$author = trim ( $author );  
$title = trim ( $title ) ;  
$isbn = addslashes ( $isbn );  
$author = addslashes ( $author );  
$title = addslashes ( $title ) ;  
$db = "base"; 
$link = mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); 
if ( !$link ) die ("Неможливо підключитися до БД MySQL"); 
mysql_select_db ( $db ) or die ("Неможливо відкрити $db"); 
$query = "INSERT INTO books VALUES ('".$isbn."', '".$author."', '".$title."', '".$price."', 
'".$quantity."')"; 
$result = mysql_query ( $query ); 
if ($result) echo "Книга додана до бази даних."; 
mysql_close ( $link ); 
?> 
</body> 
</html> 
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Приклад 4. HTML-форма пошуку книг. 

<html> 
<head> 
<title>HTML-форма пошуку книг</title> 
</head> 
<body> 
<form action="search_book.php" method="post"> 
Шукаємо за:<br>  
<select name="searchtype" size=3> 
<option value="author" selected>Автором 
<option value="title">Назвою 
<option value="isbn">ISBN  
</select> <br> 
Що шукаємо:<br> <input name="searchterm"> <br> 
<input type=submit value="Пошук"> 
</form> 
</body></html> 

Приклад 5. Програма пошуку книг (файл search_book.php для прикладу 4). 

<html><head> 
<title>Програма пошуку книг (файл search_book.php)</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
trim ( $searchterm ); 
if (!$searchterm) 
die ("Не всі дані введено.<br> Будь-ласка, поверніться назад і повторіть введення"); 
$searchterm = addslashes ($searchterm); 
$link = mysql_pconnect ('localhost', 'root', ''); 
if ( !$link ) die ("Неможливо підключитися до БД MySQL"); 
$db = "base"; 
mysql_select_db ( $db ) or die ("Неможливо відкрити $db"); 
$query = "SELECT * FROM books WHERE " .$searchtype." like '%".$searchterm."%'"; 
$result = mysql_query ( $query ); 
$n = mysql_num_rows ( $result ); 
for ( $i=0; $i<$n; $i++ ) 
{ 
$row = mysql_fetch_array($result); 
echo "<p><b>".($i+1).". $row[title]</b><br>"; 
echo "Автор: $row[author]<br>"; 
echo "ISBN: $row[ISBN]<br>"; 
echo "Ціна: $row[price]<br>"; 
echo "Кількість: $row[quantity]</p>"; 
} 
if ( $n == 0 ) echo "Нічого не можемо запропонувати. Вибачте"; 
mysql_close ( $link ); 
?> 
</body></html>  
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Загальні завдання 
1. Завантажити ПК «Денвер» або «Open Server». 

2. Відповідно до варіанту індивідуального завдання (за списком у викладача) потрібно: 

 визначити класи об’єктів предметної області, дані  які будуть зберігатися у БД; 

 створити інфологічну модель; 

 нормалізувати реляційну базу та перейти до дата логічної моделі; 

3. Реалізувати БД в СУБД MySQL використовуючи веб-інтерфейс для роботи із сервером MySQL 

phpMyAdmin; 

4. Написати скрипти на PHP для внесення даних до БД, виведення даних на екран та для пошуку 

даних в БД. 

Індивідуальні завдання 
 

№ Створити БД для: 

1 телефонного довідника; 

2 розкладу уроків в школі; 

3 комп'ютерної техніки; 

4 фільмотеки; 

5 архіву фотографій; 

6 розкладу руху залізничного транспорту; 

7 довідника з радіотехніки; 

8 розкладу руху автобусів; 

9 програми передач для телебачення; 

10 аудіотеки; 

11 кафедри; 

12 інституту. 

Контрольні запитання 
1. Що таке реляційні бази даних? 

2. Що таке бази даних MySQL? 

3. Які особливості мови SQL? 

4. Як виконати запит до БД MySQL засобами мови PHP? 

Приклад виконання завдання №2 
БД для бібліотеки. 

1. В БД бібліотеки необхідно відобразити наступні дані: 

 назва; 

 ПІБ автора (авторів); 

 назва видавництва; 

 місто видання; 

 рік видання; 

 кількість сторінок; 

 анотація. 

2. Очевидно основною сутністю бібліотеки є «книга», для якої всі перераховані властивості 

стануть атрибутами. Отже сутність book включає в себе атрибути title («Назва»), author 

(«Автор»), publisher («Видавництво»), city («Місто»), year («Рік видання»), page («Кількість 

сторінок») і annotation («Анотацію»). 
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3. При описі інфологічної моделі необхідно особливо звернути увагу, чи наявні атрибути, що 

змогли б повністю ідентифікувати конкретний екземпляр сутності, як наприклад, паспорт у 

громадянина країни. У нашому випадку атрибути такої властивості не мають тому вводимо 

додатковий id («Ідентифікатор»). 

book 

id 

title 

author 

publisher 

city 

year 

page 

annotation 

4. За приведеною вище моделі вже можна створити БД і вносити до неї дані, проте спосіб 

зберігання і можливості швидкого та коректного пошуку в ній буде недосконалий. Наведемо 

приклади. По-перше – не всі атрибути є атомарними. В нашому випадку атрибут author 

викликає сумнів через можливість наявності колективу авторів. Технічно звичайно можна 

зберегти сукупність ПІБ авторів у одній символьній стрічці як атомарне значення, але пошук 

книг в яких автор був єдиним автором і співавтором в колективі буде значно ускладнений. По-

друге – наявні атрибути котрі за своєю природою можуть мати значення, що повторюються для 

різних екземплярів даної сутності. Наприклад, publisher і city. Значення атрибута видавництва і 

міста явно будуть повторюватись і необхідності зберігати одні і ті ж самі дані в різних 

екземплярах немає, це лише збільшує розмір БД і збільшує ймовірність наявності помилок. 

Для того щоб нормалізувати реляційну базу необхідно атрибути, що не є атомарними, та такі, в 

яких значення повторюються, виокремити в окремі сутності. 

 
5. При чому поява сутності book_author необхідна для реалізації зв’язку типу N:N, що 

заборонений в реляційних СУБД. Такий зв’язок замінюють на два зв’язки типу 1:N. В нашому 

випадку зв’язок типу N:N проявляється в тому, що кожен автор може надрукувати N книг і в той 

же час кожна книга може мати N авторів. 

Перехід до дата логічної моделі на прикладі таблиці book. 

Структура таблиці book. 

Назва 

стовпця 

Тип даних Додаткові умови 

id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY первинний ключ таблиці, 

id 

title 

year 

page 

annotation 

book_author author  

id  

name 

 

book 

publisher  

id  

name 

 

city  

id  

name 
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(двухбайтний цілочисловий, 

без знака) 

AUTO_INCREMENT – автоматичне збільшення 

значення засобами СУБД 

title VARCHAR (100) символьна 

строка довжиною 100 символів 

NOT NULL Невизначені дані заборонені 

year YEAR NOT NULL Невизначені дані заборонені 

page SMALLINT UNSIGNED NOT NULL Невизначені дані заборонені 

annotation TEXT (65535 символів) NOT NULL Невизначені дані заборонені 

publisher SMALLINT UNSIGNED publisher(FOREIGN KEY (publisher) REFERENCES 

publisher (id)) Зовнішній ключ таблиці 

publisher, значення якого співвідносяться з 

значеннями стовпчика id таблиці publisher NOT 

NULL Невизначені дані заборонені 

6. Реалізація БД в СУБД MySQL; 

CREATE DATABASE library DEFAULT CHARACTER SET utf8; 
USE library; 
 
CREATE TABLE author (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name 
VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE KEY) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE city (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50) 
NOT NULL UNIQUE KEY) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE publisher (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name 
VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE KEY, city SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, FOREIGN KEY (city) 
REFERENCES city (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE book (id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) 
NOT NULL, year YEAR NOT NULL, page SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, annotation TEXT NOT 
NULL, publisher SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, FOREIGN KEY (publisher) REFERENCES publisher 
(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, UNIQUE KEY (title, year, page)) ENGINE = InnoDB; 
 
CREATE TABLE book_author (book SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, author SMALLINT UNSIGNED 
NOT NULL, FOREIGN KEY (book) REFERENCES book (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
FOREIGN KEY (author) REFERENCES author (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, UNIQUE 
KEY (book, author)) ENGINE = InnoDB; 

 

7. PHP - скрипт для внесення даних до БД через html-форму: 

<?php 
$connection = @mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die ("Could not 
connect:"); 
mysql_select_db("library", $connection); 
$author = $_POST["author"]; 
$title = $_POST["title"]; 
$publisher = $_POST["publisher"]; 
$city = $_POST["city"]; 
$year = $_POST["year"]; 
$page_qty = $_POST["page_qty"]; 
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$annotation = $_POST["annotation"]; 
$len_author = strlen ($author); 
$len_title = strlen ($title); 
if($len_author > 0 & $len_title > 0) 
{ 
$query = "INSERT IGNORE INTO author (id, name) VALUES (NULL,'$author')"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO city (id, name) VALUES (NULL,'$city')"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO publisher (id,name,city) VALUES (NULL,'$publisher',(SELECT id FROM 
city WHERE name = '$city'))"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO book (id, title, year, page_qty, annotation, publisher) VALUES 
(NULL,'$title','$year','$page_qty','$annotation',(SELECT id FROM publisher WHERE name = 
'$publisher'))"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
$query = "INSERT IGNORE INTO book_author (book, author) VALUES ((SELECT id FROM  book 
WHERE title = '$title'),(SELECT id FROM author WHERE name = '$author'))"; 
mysql_query($query,$connection) or die(mysql_error()); 
} 
echo 'Дані про книгу "'.$title.'" автора "'.$author.'" успішно добавлена до БД<br>'; 
?> 

 

8. Багатотабличний запит на вибірку даних з пошуком: 

SELECT 
book.title AS 'Назва книги', author.name AS 'Імя автора', publisher.name AS 'Видавництво', 
city.name AS 'Місто' 
FROM book, book_author, author, publisher, city 
WHERE 
-- Умова обєднання таблиці 
book.publisher = publisher.id AND book_author.book = book.id AND book_author.author = author.id 
AND publisher.city = city.id 
-- Умова пошуку потрібної книги 
AND book.title LIKE '%Шевченко Т.Г.%';  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Створення веб-ресурсів з підтримкою мультимедіа 

Тема: Створення веб-ресурсів з підтримкою мультимедіа. 

Мета: Розглянути можливості використання бібліотеки GD PHP для редагування та створення 

зображень. Реалізувати власний веб-проект для додавання зображень користувачами. 

Теоретичні відомості 
GD бібліотека інтерпретатора мови PHP 

Використання GD бібліотеки інтерпретатора мови PHP дозволяє: 

1. завантажувати користувачам зображення; 

2. отримувати відомості про зображення (розмір, тип файлу) наступних форматів (GIF, JPG, PNG, 

SWF, SWC, PSD, TIFF, BMP, IFF, JP2, JPX, JB2, JPC, XBM, або WBMP); 

3. створювати нові зображення наступних форматів (GIF, JPG, PNG, WBMP і XBM); 

4. копіювати все або частину зображення; 

5. створювати ескізи (зменшені копії зображень); 

6. створювати ч/б варіанти зображення; 

7. створювати фігури (багатокутники, еліпси, текстові поля). 

Перевірка PHP інтерпретатора для роботи з GD бібліотекою 
Для перевірки роботи бібліотеки потрібно виконати скрипт (див. Лістинг 1). У разі правильної 

роботи інтерпретатора PHP з GD бібліотекою у вікні браузері буде виведено наступні відомості про 

налаштування(Рис. 7). 

Лістинг 1 

<?php 
print_r(gd_info()); 
?> 

 

Рис. 7 Відомості про налаштування і можливості використання поточної версій GD бібліотеки 

Завантаження зображень до фотогалереї  
Розглянемо процес створення фотогалереї. Для реалізації фотогалереї потрібно 

використовувати базу даних. Існує кілька способів збереження зображень фотогалереї: 

 зберігання в самій БД MySQL в полі з типом blob; 

 зберігання в БД лише даних про зображення та шлях до нього на жорсткому диску. 

Розглянемо на прикладі другий спосіб організації зберігання зображень фотогалереї. 

Таблиця має мати наступні поля для введення даних про зображення: назва зображення, ім’я 

власника, відомості про зображення. Для введення цих відомостей можна використати HTML 

форму для завантаження зображень через браузер. 

Для цього потрібно виконати наступні кроки: 

1. Створити в кореневому каталозі сайту директорію /images для зберігання в ній всіх файлів 

зображень. 

2. Створити в базі даних таблицю для збереження даних про зображення (див. Лістинг 2). 
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Лістинг 2 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS images (image_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
image_caption VARCHAR(255) NOT NULL, image_username VARCHAR(255) NOT NULL, image_date 
DATE NOT NULL, PRIMARY KEY (image_id)) 

3. Створити файли upload_image.htm та check_image.php з формою для введення даних 

користувачами (див. Лістинг 3, Рис. 8, Лістинг 4, ) 

Лістинг 3 

<html>  

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

<title> Завантаження зображення в фотогалерею!</title> 

</head> 

<body> 

<form name="form1" method="post" action="check_image.php" enctype="multipart/form-data"> 

<table border=”0” cellpadding=”5”> 

<tr> 

<td>Назва зображення або заголовок<br> 

<em>Наприклад: Рідний НПУ!</em></td> 

<td> 

<input name="image_caption" type="text" id="item_caption" size="55" maxlength="255"> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Ім'я користувача</td> 

<td><input name="image_username" type="text" 

id="image_username" size="15" maxlength="255"> 

</td> 

</tr> 

<td>Завантажити зображення:</td> 

<td><input name="image_filename" type="file" id="image_filename"></td> 

</tr> 

</table> 

<br> 

<em>Формати зображень, які можна використовувати: GIF, JPG/JPEG і PNG.</em> 

<p align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Завантажити"> 

&nbsp; 

<input type="reset" name="Submit2" value="Очистити форму"> 

</p> 

</form> 

</body> 

</html> 
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Рис. 8 Форма для внесення даних про зображення і його завантаження на сервер. 

Лістинг 4. Код скрипта для перевірки формату завантаженого зображення (файл 

check_image.php), з метою подальшого його відображення і отримання відомостей про файл. 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

<title>Завантаження зображення!</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

//Під’єднання до БД 

$link = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("Could not connect:" .mysql_error()); 

mysql_select_db("firstDB", $link) or die (mysql_error()); 

mysql_query("SET NAMES UTF-8"); 

//вибір БД 

$image_caption = $_POST['image_caption']; 

$image_username = $_POST['image_username']; 

$image_tempname = $_FILES['image_filename']['name']; 

$today = date("Y-m-d"); 

//завантаження зображення і перевірка його формату 

//вкажіть повний шлях до директорії де мають зберігатися 

//зображення 

$ImageDir = "D:/Webservers/home/localhost/www/test/images/"; 

$ImageName = $ImageDir.$image_tempname; 

if (move_uploaded_file($_FILES['image_filename']['tmp_name'], $ImageName)) 

{ 

//get info about the image being uploaded 

list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($ImageName); 

switch ($type) { 

case 1: $ext = ".gif"; 

break; 

case 2: $ext = ".jpg"; 

break; 

case 3: $ext = ".png"; 

break; 
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default: 

echo "Вибачте, але завантажений  файл не є формату GIF, JPG, або PNG файлом.<br>"; 

echo "Будь-ласка натисніть кнопку \"Назад\" в браузері і спробуйте знову."; 

} 

//внесення даних до таблиці images 

$insert = "INSERT INTO images (image_caption, image_username, image_date) VALUES 

('$image_caption', '$image_username', '$today')"; 

$insertresults = mysql_query($insert) or die(mysql_error()); 

$lastpicid = mysql_insert_id(); 

$newfilename = $ImageDir . $lastpicid . $ext; 

rename($ImageName, $newfilename); 

} 

?> 

<h1><center>Вітаємо! Зображення було успішно завантажено</center></h1> 

<p>Нижче відображено зображення, яке було завантажено на сервер:</p> 

<img src="<?php echo "images/".$lastpicid.$ext; ?>" align="left"> 

<strong><?php echo $image_name; ?></strong><br> 

Зображення є <?php echo $ext; ?> формату.<br> 

Ширина: <?php echo $width; ?> пікселів. <br> 

Висота: <?php echo $height; ?> пікселів.<br> 

Зображення було завантажене <?php echo $today; ?>. 

</body> 

</html> 

 

Рис. 9 Результат завантаження зображення на сервер. Справа відображається відомості про файл 
зображення. 
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Реалізація фотогалереї 
Основним завданням при реалізації фотогалереї є зменшення розмірів зображення при 

попередньому перегляді. Інакше, якщо використовувати зображення з реальними розмірами, то 

буде витрачатися багато часу на завантаження сторінки із зображеннями. Розглянемо скрипт, за 

допомогою якого можна зменшувати розміри зображень для попереднього перегляду всіх 

завантажених зображень. 

Для цього потрібно виконати наступні кроки: 

1. Створити підкаталог для збереження піктограм, наприклад /Image/Thumbs. 

2. Внести зміни до файлу check_image.php (зміни виділені жирним шрифтом): 

Лістинг 5. Модифікація скрипта для створення піктограм зображень. 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>Завантаження зображення!</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
//Під’єднання до БД 
$link = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("Could not connect:" .mysql_error()); 
mysql_select_db("firstDB", $link) or die (mysql_error()); 
mysql_query("SET NAMES UTF-8"); 
//вибір БД 
$image_caption = $_POST['image_caption']; 
$image_username = $_POST['image_username']; 
$image_tempname = $_FILES['image_filename']['name']; 
$today = date("Y-m-d"); 
//завантаження зображення і перевірка його формату 
//вкажіть повний шлях до директорії де мають зберігатися 
//зображення 
$ImageDir = "D:/Webservers/home/localhost/www/test/images/"; 
$ImageName = $ImageDir.$image_tempname; 
//**INSERT 
$imagethumb = $imagedir . "thumbs/"; 
//**END OF INSERT 
if (move_uploaded_file($_FILES['image_filename']['tmp_name'], $ImageName)) 
{ 
//get info about the image being uploaded 
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($ImageName); 
switch ($type) { 
case 1: $ext = ".gif"; 
break; 
case 2: $ext = ".jpg"; 
break; 
case 3: $ext = ".png"; 
break; 
default: 
echo "Вибачте, але завантажений  файл не є формату GIF, JPG, або PNG файлом.<br>"; 
echo "Будь-ласка натисніть кнопку \"Назад\" в браузері і спробуйте знову."; 
} 
//внесення даних до таблиці images 
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$insert = "INSERT INTO images (image_caption, image_username, image_date) VALUES 
('$image_caption', '$image_username', '$today')"; 
$insertresults = mysql_query($insert) or die(mysql_error()); 
$lastpicid = mysql_insert_id(); 
$newfilename = $ImageDir . $lastpicid . $ext; 
rename($ImageName, $newfilename); 
//**INSERT 
$newthumbname = $ImageThumb . $lastpicid . ".jpg"; 
//get the dimensions for the thumbnail 
$thumb_width = $width * 0.10; 
$thumb_height = $height * 0.10; 
//create the thumbnail 
switch ($type)  
{  
case 1 : $largeimage = imageCreateFromGif($newfilename);  
break;  
case 2 : $largeimage = imageCreateFromJpeg($newfilename);  
break;  
case 3 : $largeimage = imageCreateFromPng($newfilename);  
break;   
} 
$thumb = imagecreatetruecolor($thumb_width, $thumb_height); 
imagecopyresampled ($thumb, $largeimage, 0, 0, 0, 0, $thumb_width, $thumb_height, $width, 
$height); 
imagejpeg($thumb, $newthumbname); 
imagedestroy($largeimage); 
imagedestroy($thumb); 
//**END OF INSERT 
} 
?> 
<h1><center>Вітаємо! Зображення було успішно завантажено</center></h1> 
<p>Нижче відображено зображення, яке було завантажено на сервер:</p> 
<img src="<?php echo "images/".$lastpicid.$ext; ?>" align="left"> 
<strong><?php echo $image_name; ?></strong><br> 
Зображення є <?php echo $ext; ?> формату.<br> 
Ширина: <?php echo $width; ?> пікселів. <br> 
Висота: <?php echo $height; ?> пікселів.<br> 
Зображення було завантажене <?php echo $today; ?>. 
</body> 
</html> 

 

Лістинг 6. Код скрипту галереї зображень (gallery.php). 

<html> 

<head> 

<title>Ласкаво просимо до фотогалереї</title> 

</head> 

<body> 

<p align="center">Для перегляду зображень (.jpg) у повному розмірі «натисніть» на 

піктограму.</p> 
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<table align="center"> 

<tr> 

<td align="center">Зображення</td> 

<td align="center">Назва</td> 

<td align="center">Користувач</td> 

<td align="center">Дата завантаження</td> 

</tr> 

<?php 

$getpic = mysql_query ("SELECT * FROM images") or die(mysql_error()); 

while ($rows = mysql_fetch_array($getpic)) 

{ 

extract($rows); 

echo "<tr>"; 

echo '<td><a href="'.$ImageDir.$image_id.'.jpg">'; 

echo '<img src="'.$ImageThumb.$image_id.'.jpg" border="0">'; 

echo "</a></td>"; 

echo '<td>'.$image_caption.'</td>';//\n 

echo '<td>'.$image_username.'</td>';//\n 

echo '<td>'.$image_date.'</td>'; //\n 

echo "</tr>"; 

} 

?> 

</table> 

</body> 

Результат виконання скрипта показано на Рис. 10. Для попереднього перегляду замість 

зображень завантажуються їх зменшені зображення. При «натисненні» на піктограму  

відкривається вікно з зображенням реального розміру. 

 

Рис. 10. Фотогалерея 
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Загальні завдання 

1. Завантажити ПК «Денвер» або «OpenServer». 

2. Відповідно до варіанту індивідуального завдання (за списком у викладача, див. попередню 

лабораторну роботу) потрібно створити веб-проект фотогалереї з таким функціоналом: 

 завантаження користувачами зображень (дані про зображення потрібно зберігати в БД); 

 зменшення розмірів зображень для попереднього перегляду всіх завантажених 

користувачем зображень; 

 виведення та перегляд зображень. 

3. Надіслати звіт викладачу. 

Індивідуальні завдання 
 

№ Створити фотогалерею для: 

1 телефонного довідника; 

2 розкладу уроків в школі; 

3 комп'ютерної техніки; 

4 фільмотеки; 

5 архіву фотографій; 

6 розкладу руху залізничного транспорту; 

7 довідника з радіотехніки; 

8 розкладу руху автобусів; 

9 програми передач для телебачення; 

10 аудіотеки; 

11 кафедри; 

12 інституту. 

Контрольні запитання 
1. Основні можливості використання бібліотеки GD? 

2. Як перевірити роботу GD бібліотеки засобами мови PHP? 

3. Які є способи створення фотогалереї засобами мови РНР та СУБД. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. Адміністрування системи управління вмістом Joomla! 

(встановлення та налаштування) 

Тема: Адміністрування системи управління вмістом Joomla! (встановлення та налаштування). 

Мета: Навчитися встановлювати, налагоджувати СMS Joomla!. 

Теоретичні відомості 
CMS Joomla! 

Joomla! – це досить поширений програмний засіб, призначений для створення веб-сайтів і 

онлайнових прикладних програм. Joomla! – вільно поширюваний безкоштовний програмний 

продукт, доступний для всіх. 

Стандартний пакет Joomla! Може бути легко і швидко встановлений навіть користувачами 

без спеціальної підготовки. У разі виникнення питань можна відвідати форум 

http://forum.joomla.org, де можна отримати довідки щодо правил роботи з системою Joomla!. 

Після запуску системи Joomla! навіть користувач-початківець зможе досить легко редагувати 

вміст сторінок, зокрема завантажувати картинки і коригувати дані. Користувач, який вміє набирати 

текст за допомогою стандартних комп’ютерних засобів, може досить легко оволодіти правилами 

використання системи Joomla!. 

За допомогою досить простого інтерфейсу можна додавати нові статті і новини, редагувати 

сторінки і створювати необхідну кількість Категорій та Об'єктів на сайті. 

Крім цього, для системи Joomla! тисячі розробників зі всього світу створюють нові та 

удосконалюють вже існуючі шаблони і прикладні програми (Компоненти, Модулі і Плагіни). Ось 

лише кілька прикладів доступних прикладних програм:  

 Системи опрацювання документів. 

 Мультимедіа галереї. 

 Системи для електронної комерції. 

 Форуми і чати. 

 Блоги. 

 Календарі. 

 Засоби для опрацювання даних і побудови звітів. 

 Системи банерної реклами  

 Засоби розсилання електронних повідомлень і т. д. 

Знайти приклади застосувань системи Joomla! можна на сайті http://extensions.joomla.org. 

Використовуючи базову систему Joomla!, розробники можуть створювати: 

 Інтегровані системи для електронної комерції. 

 Системи контролю складів для онлайн магазинів. 

 Засоби побудови звітів. 

 Нестандартні каталоги продукції. 

 Складні бізнес директорії. 

 Системи попереднього замовлення товарів і послуг. 

 Засоби комунікації. 

 Засоби зв'язку з різними додатками і т. д. 
Дізнатися більше про розробку прикладних програмних засобів для системи Joomla! можна 

на сайті для розробників http://dev.joomla.org. Перевага системи Joomla! полягає в тому, що за її 

допомогою легко і зручно можна подати дані для відвідувачів сайту в доступному, зрозумілому і 

зручному вигляді. 

Системні вимоги 
Перед встановленням системи Joomla! потрібно, щоб веб-сервер, на який буде 

встановлюватися система, відповідав мінімальним системним вимогам. А саме: 
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 РНР 4.2.x або вище: http://www.php.net (з підтримкою MYSQL, XML і Zlib). 

 MYSQL 3.23.x або вище: http://www.mysql.com. 

 Apache 1.13.19 або вище: http://www.apache.org. 
Систему Joomla! можна використовувати з більшістю відомих веб-браузерів: Google Chrome, 

Firefox, Internet Explorer 5.5 або вище, Netscape. Використання цих веб-браузерів має значні 

переваги при роботі з адміністративною частиною (Внутрішнім інтерфейсом) системи Joomla! 

Завантаження файлів дистрибутиву 
Система Joomla! була тестована в середовищах таких операційних систем, як  Linux, FreeBSD, 

Mac OS X і Windows NT/2000/XP/2003, однак може бути використана будь-яка інша операційна 
система, в якій підтримується PHP і MYSQL. Для роботи з системою Joomla! потрібно, щоб PHP був 
скомпільований з підтримкою MYSQL, XML і Zlib. 

Завантажити файли системи Joomla! можна з сайту http://developer.joomla.org (систему 
Joomla! із україномовним інтерфейсом можна завантажити із сайту http://www.joomla-ua.org). 
Файли системи Joomla! знаходяться в архіві, який потрібно розархівувати, наприклад за 
допомогою програми WINRAR. 

Порядок встановлення системи 
Перед початком встановлення системи Joomla! потрібно, щоб служби веб-сервера були 

налагоджені відповідно до всіх системних вимог, вказаних вище. Щоб встановити систему Joomla!, 

слід: 

1. Розархівувати файли системи Joomla! у будь-яку папку на комп'ютері. 

2. Перемістити розархівовані файли і папки дистрибутиву на веб-сервер у кореневу папку сервера 

(або в спеціально створену папку). 

3. Після завершення переміщення файлів і папок у веб-браузері ввести адресу сайту, наприклад: 

http://www.yourdomainname.com. Відкриється сторінка встановлення системи Joomla!. 

Якщо сторінка не завантажилася, необхідно перевірити наступне: 

 Чи були всі файли і папки системи Joomla! успішно завантажені на сервер. 

 Чи був вилучений (із створенням резервної копії) попередній сайт. 

 Чи дійсно встановлені на сервері програмні засоби Appache, MySQL, PHP. 

 Чи підтримується в PHP MYSQL, Zlib і модулі XML? 
Якщо все зроблено правильно, але сторінка встановлення не відкривається, можна 

спробувати ввести в браузері адресу http://www.yourdomainname.com/index.php. Це пряма адреса 

сторінки встановлення. Якщо і після цього сторінка не завантажиться або на сторінці буде багато 

помилок, то швидше за все не встановлений або некоректно налаштований веб-сервер. Потрібно 

зв'язатися з провайдером (адміністратором) веб-сервера. 

Процес встановлення складається з наступних кроків: 

 Крок 1. Вибір мови. 

 Крок 2. Початкова перевірка. 

 Крок 3. Ліцензія. 

 Крок 4. Бази даних. 

 Крок 5. Конфігурація FTP. 

 Крок 6. Конфігурація. 

 Крок 7. Завершення. 
На останньому кроці в цілях безпеки необхідно вилучити папку «Installation». Якщо цього не 

зробити, то доступ до інтерфейсу користувача (головної сторінки) сайту і адміністративної панелі 

буде заборонено. 

Перший вхід до сайту 
На початку роботи можна обрати один із двох варіантів – «натиснути» кнопку Сайт або 

Адміністратор. При «натисненні» на кнопку Сайт завантажиться головна сторінка сайту. При 
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натисненні на кнопку Адміністратор відкриється сторінка входу в адміністративну частину 
сайту. При першому знайомстві з системою Joomla! рекомендується натиснути на кнопку Сайт. 
Завантажиться головна сторінка сайту. 

Для переходу в адміністративну частину сайту потрібно ввести у адресному рядку браузера 
адресу http://www.yourdomainname.com/аdministrator. Завантажиться сторінка входу в 
адміністративну частину сайту. 

Далі потрібно ввести ім'я користувача і пароль, який був введений під час встановлення 
Joomla! на 6-му кроці. Після «натиснення» кнопки Увійти відкриється панель адміністратора. 

На цьому встановлення системи Joomla! можна вважати завершеним. 
Доступ до управління функціями внутрішнього інтерфейсу 

Вхід у внутрішній інтерфейс. 
Для входу у внутрішній інтерфейс системи Joomla! необхідно скористатися формою входу, 

зазвичай розташованою за адресую http://www.mydomainname.com/administrator 

Форма входу має вигляд (Рис. 11): 

 

Рис. 11. Форма входу у внутрішній інтерфейс. 

Для входу до системи потрібно ввести ім'я користувача, пароль, за бажанням обрати мову 

інтерфейсу і натиснути кнопку Увійти. Відкриється головна сторінка внутрішнього інтерфейсу або 

Панель управління (Рис. 12). 

Панель управління. 
Панель управління умовно можна розділити на 4 частини: 

 Панель меню; 

 Панель інструментів; 

 Кнопки загального призначення; 

 Статистика для адміністратора. 
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Рис. 12. Панель управління. 

Панель меню: 

 

Рис. 13. Панель меню. 

За допомогою меню здійснюється доступ до всіх наявних функцій внутрішнього інтерфейсу 
(Рис. 13). Склад меню може варіюватися в залежності від статусу користувача – Менеджер, 
Адміністратор або Супер Адміністратор (див. далі пункт Типи користувачів і рівні доступу). 

Меню «Система». 

 

Рис. 14. Меню «Система» 

Панель інструментів 

Панель меню Кнопки загального призначення 

Статистика для адміністратора 

Кнопки загального призначення 
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Меню «Система» складається з наступних пунктів (Рис. 14): 

 Панель керування - перехід на стартову сторінку панелі управління. 

 Загальна конфігурація - в цьому розділі зосереджені всі головні налаштування сайту. 

 Загальне розблокування - зняття блокування з матеріалів та модулів. 

 Знищити кеш (Очистити застарілий кеш) - очищення кешу. 

 Відомості про систему – можна переглянути відомості про платформу, на якій працює система, 

про версію бази даних, про веб-сервер та інше. 

Меню «Користувачі». 

 

Рис. 15. Меню «Користувачі» 

Меню «Користувачі» складається з наступних пунктів (Рис. 15): 

 Менеджер користувачів – створення, вилучення, редагування облікових записів користувачів. 

 Групи – створення, вилучення, редагування груп облікових записів користувачів. 

 Рівні доступу – створення, вилучення, редагування рівнів доступу облікових записів 

користувачів. 

 Примітки користувача – за допомогою цієї послуги можна залишати замітки про користувача. 

 Примітки користувача для категорій - всі замітки об'єднуються в категорії, які можна створити в 

цьому розділі. 

 Поштове розсилання - створення і відправлення  повідомлень групам користувачів. 

Меню «Меню». 

 

Рис. 16. Меню «Меню» 

Пункт меню «Меню» використовується для налаштування меню сайту (Рис. 16). В цьому 

розділі можна створювати і вилучати меню сайту. Для кожного меню потрібно задавати 

розташування у використовуваному шаблоні системи Joomla! і додавати до нього нові пункти. 
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Меню «Зміст». 

 

Рис. 17. Меню «Зміст» 

Меню «Зміст» складається з наступних пунктів (Рис. 17): 

 Менеджер статей - створення нових статей (матеріалів) для сайту. Для того, щоб стаття 

(матеріал) виводився на сторінці сайту, необхідно створити для нього новий пункт в меню. 

 Менеджер категорій - в цьому розділі можна створити, вилучити або відредагувати категорії, в 

які додаються нові статті (матеріали) сайту. 

 Обрані статті - кращі статті (матеріали) можна додавати до цього розділу. 

 Менеджер медіа галереї - створення на сервері нових папок і завантаження медіа файлів з 

комп'ютера, щоб надалі використовувати їх у статтях (матеріалах). 

Меню «Компоненти». 
Компоненти це найбільший за функціоналом вид розширень системи Joomla!. 

Відразу після встановлення системи є наступні стандартні компоненти (Рис. 18): 

 Банери – за допомогою цього компоненту можна додавати на сторінки сайту рекламні банери. 

Крім цього, для розміщених банерів надається статистика за показами та кліками. 

 Веб-посилання – за допомогою цього компоненту можна створювати структурований каталог 

зовнішніх посилань. 

 

Рис. 18. Меню «Компоненти» 

 Канали новин – за допомогою цього компоненту виводиться в області вмісту RSS стрічка новин 
з іншого сайту. Використовуючи цей компонент можна швидко заповнити сайт контентом, але, 
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на жаль, не унікальним. До того ж, не всі розробники сайтів виводять в RSS стрічку новин повні 
статті, а лише їх анонси. 

 Контакти - за допомогою цього компоненту можна створювати сторінку з контактами і формою 
зворотного зв'язку. Також до форми зворотного зв'язку за допомогою стандартного плагіна 
reCAPTCHA можна приєднувати капчу для захисту від спаму. 

 Мітки - використовується для перегляду списку існуючих міток, для редагування і створення 
нових міток. 

 Оновлення Joomla! - компонент використовується для автоматичного оновлення системи 
Joomla!. 

 Перенаправлення - налаштування редиректу 301 (переадресація з однієї URL-адреси на інший). 

 Повідомлення - відправлення та читання особистих повідомлень. 

 Повідомлення для пост-встановлення - використовується для доставки повідомлень з приводу 
основних розширень системи Joomla! або сторонніх розширень після успішного їх 
встановлення. 

 Пошук – за допомогою цього компоненту надається аналіз пошукових запитів. 
Використовується разом зі стандартним модулем пошуку. 

 Розумний пошук - розширений пошук, основним елементом якого є функція Стемінг 
(Стемінг (англ. stemming) - це процес скорочення слова до основи шляхом відкидання 
допоміжних частин, таких як закінчення чи суфікс). Тобто при введенні частини слова, 
з'являються варіанти його закінчення. Це можна спостерігати при пошуку даних за допомогою 
пошукових систем Yandex і Google. Одним із недоліків є збільшення навантаження на сервер, 
так як для реалізації «розумного» пошуку сторінки сайту потрібні заздалегідь проіндексовані 
дані компонентів. 

Меню «Розширення». 

 

Рис. 19. Меню «Розширення» 

Меню «Розширення» складається з наступних пунктів (Рис. 19): 

 Менеджер розширень – за допомогою нього встановлюються компоненти, модулі, 
плагіни, шаблони і мови, а це все відноситься до розширень системи Joomla!. Це 
доповнення, використання яких розширюють функціональні можливості системи Joomla!. 
Компоненти мають багато налаштувань, тому для них відведено окремий розділ в 
головному меню (див. меню «Компоненти»), але встановлюються вони так само через 
менеджер розширень. 

 Менеджер модулів – управління модулями, модулі виводяться у спеціально відведені 
місця (позиції) використовуваного шаблону (теми) сайту. 

 Менеджер плагінів – управління плагінами, за допомогою плагінів додаються в систему 
Joomla! нові функціональні можливості. За своїми функціями вони дуже різноманітні. 

 Менеджер шаблонів – управління шаблонами (темами), використання шаблону в системі 
Joomla! відповідає за візуальне оформлення сайту. У кожному шаблоні визначені місця 
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(позиції) для виведення контенту (матеріалу) і модулів. 

 Менеджер мов – управління мовними пакетами, мовні пакети використовуються у 
внутрішньому інтерфейсі (панелі управління) системи Joomla!, так і на самому сайті.  

Меню «Допомога». 

 

Рис. 20. Меню «Допомога» 

 Довідка Joomla! - коротка інструкція з використання системи Joomla! (англійською 
мовою). 

 Офіційний форум підтримки - посилання на офіційний англійський форум підтримки. 

 Документація Wiki - посилання на вікі-документацію. 

 Інші корисні Інтернет ресурси. 

Панель інструментів: 

 

Рис. 21. Панель інструментів 
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Всі ці інструменти можна знайти і в головному меню. Фактично це «швидкі» кнопки для 

швидкого переходу в потрібний розділ внутрішнього інтерфейсу (панелі управління) системи 

Joomla!. Користуватися ними або все знаходити через основне меню - справа привички. 

Кнопки загального призначення: 

 

 

 

Рис. 22. Кнопки загального призначення 

Кнопки загального призначення та їх функціонал (Рис. 22): 

 кількість користувачів на сайті; 

 кількість користувачів в панелі управління системи Joomla!; 

 перейти до особистих повідомленнями; 

 перейти на сайт; 

 вийти з панелі управління системи Joomla!. 

Статистика для адміністратора: 

 

Рис. 23. Статистика для адміністратора 

Статистика для адміністратора містить такі розділи (Рис. 23): 

 Повідомлення пост-встановлення - виводиться повідомлення з приводу основних розширень 

системи Joomla! або сторонніх розширень після успішного їх встановлення. 

 Logged in Users - відображається список користувачів, які увійшли до системи, використовуючи 

відповідні імена користувачів і паролі. В списку вказується ім'я користувача і його рівень прав 

доступу до системи. Вибравши ім'я користувача, можна перейти до форми редагування 

облікового запису користувача. 
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 Popular articles - відображається список найпопулярніших статей (частин вмісту сайта). 

Упорядкування списку здійснюється за спаданням популярності, тобто найпопулярніша стаття 

буде першою в списку. Список містить назву статті, дату її створення і кількість переглядів (хітів) 

даного елементу. 

 Recently added Articles - відображається список недавно доданих частин вмісту сайта. Список 

містить назву елемента сайту, дату його створення та ім'я автора. 

Огляд встановлених елементів системи Joomla! 
Шаблони. 

Шаблони і пов'язані з ними файли є основою для візуальної оболонки, тобто дизайну і 

зовнішнього вигляду сайту. Управління шаблонами здійснюється окремо від управління 

вмістом сайту. 

Стандартний пакет системи Joomla! поставляється з кількома шаблонами (наприклад 

rhuk_milkyway і beez). 

Файли шаблонів зазвичай знаходяться в директорії шаблонів (templates), розташованому в 

кореневому директорії системи Joomla!. 

Компоненти. 
Компоненти – ключові функціональні елементи системи Joomla!, які відображаються 

всередині основної частини шаблону. Код основного тіла виглядає в шаблоні таким чином: 

<jdoc:include type="component" />. Залежно від дизайну використовуваного шаблону найчастіше 

це центральна частина веб-сторінки. 

Типовий пакет Joomla! містить в собі наступні компоненти: Банери, Контакти, Канал новин, 

Пошук і Веб-посилання. 

Розробники системи Joomla! постійно займаються розробкою нових компонентів. Відвідавши 

сайти http://extensions.joomla.org або http://developer.joomla.org, можна побачити список 

додаткових компонентів, доступних для завантаження. 

Модулі. 
Модуль – це елемент вмісту сторінки, який можна розмістити в будь-якому місці сайту з 

врахуванням шаблону. Модулі легко встановлюються в системі за допомогою панелі 

адміністратора. 

Модулі системи Joomla! можуть включати Головне меню, Верхнє меню, Останні новини, 

Лічильник відвідувань і т. ін. 

Розробники Joomla! постійно розробляють нові модулі та удосконалюють наявні. Відвідавши 

сайти http://extensions.joomla.org або http://developer.joomla.org, можна переглянути список 

додаткових модулів, доступних для завантаження. Приклад PHP коду модуля: <jdoc:include 

type="modules" name="position-1"   />. 

Плагіни. 
Плагін – це невелика вузькоспеціалізована функція, призначена для опрацювання вмісту 

сторінки перед його публікацією. 

Розробники Joomla! постійно розробляють нові плагіни та удосконалюють наявні. Відвідавши 

сайти http://extensions.joomla.org або http://developer.joomla.org, можна переглянути список 

додаткових плагінів, доступних для завантаження. 

Поради щодо створення сайту з використанням системи Joomla! 
При створенні сайту з використанням CMS Joomla! слід звернути увагу на два основні 

елементи: вміст сайту і шаблон. Хоча, ці елементи є незалежними, при роботі з ними все ж таки є 

загальні аспекти. 

Нижче описана схема типового циклу розробки і простий перелік питань на які веб-

дизайнерові варто звертати увагу при розробці сайту з використанням системи Joomla!. 
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 Дизайн шаблону:  

1. Розробити загальну концепцію дизайну сайту, наприклад: строгий офіційний стиль, технічний 

стиль і т. д. 

2. Розробити загальний стиль відображення даних, включаючи меню, основного вмісту, 

другорядного вмісту, тобто списку новин, логотипів, банерів і т. д.; вимоги до CSS; розміщення 

модулів в шаблоні; ескіз шаблону; ескіз шаблону з .css і графічними елементами. 

 Вміст сайту:  

1. створити списки всіх видів даних, які будуть розміщені на сайті. Об'єднати списки в логічні групи 

з ієрархічною структурою, тобто в карту сайту. На даному етапі не варто замислюватися про те, 

як саме дані будуть розміщені на сайті, наприклад календар або щоденник подій може бути 

об'єктом контенту або додатковим компонентом від інших розробників. Спланувати, як кожна 

група даних розміщуватиметься в Категоріях.  

2. З’ясувати, які основні компоненти будуть потрібні; чи потрібні додаткові компоненти; чи 

потрібно перепрограмувати наявні компоненти; які основні модулі потрібні; чи потрібні 

додаткові модулі; чи потрібно перепрограмувати наявні модулі; чи потрібні плагіни. 

3. Створити Категорії і Статті. 

4. Заповнити Категорії контрольними (налагоджувальними) даними. 

5. Встановити необхідні додаткові Компоненти, Модулі, Плагіни і замінити контрольні дані на 

реальні. 

6. Провести остаточну перевірку вмісту сайту і внести необхідні зміни. 

Типи користувачів і рівні доступу. 
Перед тим, як почати використовувати систему Joomla!, важливо знати, що користувач має 

обмежений набір дозволених дій. Таким чином, в контексті управління веб-сайтом, типи 

користувачів, які працюють з системою, безпосередньо залежать від того, які права в управлінні 

сайтом власник сайту надасть тому або іншому користувачеві. 

Наприклад, власник сайту хоче, щоб всіма аспектами управління веб-порталом займалася 

одна людина. У такому разі, облікового запису користувача Супер Адміністратор, створеного при 

встановленні системи, буде достатньо. З іншого боку, власник сайту може захотіти, щоб доступ до 

управління елементами (вмісту сайту) контенту, створеного одним користувачем, мав інший 

користувач, а відповідальним за адміністрування сайту був третій. У даній ситуації доцільним 

може бути створення облікових записів користувача з правами Автора для внесення контенту, з 

правами Публікатора для перевірки і розміщення контенту безпосередньо на сайті і Супер 

Адміністратора, для управління інтерфейсом, налаштуваннями модулів, компонентів і т. д. 

Не існує точних і простих правил. Якщо освоїти концепцію рівнів доступу і набір дій, які 

мають різні користувачі в залежності від рівня доступу, то можна створити необхідне число 

облікових записів користувачів з чітко розмежованими обов'язками в управлінні сайтом. 

В системі Joomla! розрізняються два типи користувачів: 

 Гості. 

 Зареєстровані користувачі. 

Гості – це відвідувачі сайту системи Joomla!. Залежно від того, як Супер Адміністратор 

налаштував сайт, частина вмісту сайту може бути доступна для перегляду тільки зареєстрованим 

користувачам, тоді як гості можуть переглядати лише певну частину вмісту сайту (веб-сторінки). 

Зареєстровані користувачі – це користувачі, які зареєструвалися на сайті і отримали ім'я 

користувача і пароль. Використовуючи ім'я користувача і пароль, зареєстровані користувачі 

можуть вільно входити на сайт, на відміну від гостей. 



Адміністрування веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем 54 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

Зареєстровані користувачі поділяються на дві категорії: 

 Користувачі фронтальної частини (Front-end); 

 Користувачі адмістративної частини (Back-end). 

Користувачі фронтальної частини. 
Користувачі фронтальної частини мають деякі привілеї над гостями, вони можуть створювати 

і публікувати свій матеріал на сайті. Такі користувачі називаються публікаторами вмісту сайту, 

оскільки вони можуть розміщувати новий вміст на сайті, але не адмініструвати його або змінювати 

дизайн. 

Публікатори вмісту можуть розміщувати дані на сайті за допомогою вбудованого редактора, 

що не вимагає знань HTML. 

Користувачі фронтальної частини у свою чергу діляться на чотири групи: Зареєстровані, 

Автори, Редактори, Публікатори. 

 Зареєстровані користувачі не мають прав на створення, редагування або публікацію 

матеріалів на сайті. Вони можуть додавати нові веб-посилання і мають доступ до матеріалу, що 

не доступний для гостей. 

 Автори можуть створювати вміст сайту, вказувати деякі особливості відображення цього 

вмісту і дату публікації матеріалів на сайті. 

 Редактори мають ті ж самі права, що і Автори, але вони можуть також редагувати як свій 

матеріал, так і доданий. 

 Публікатори мають всі права Авторів і Редакторів, при цьому саме вони можуть опублікувати 

матеріал на сайті. 

Користувачі адмістративної частини. 
Користувачі адмістративної частини - це Менеджери, Адміністратори і Супер 

Адміністратори. 

Ці користувачі мають доступ як до зовнішнього, так і до внутрішнього інтерфейсів сайту. Вони 

мають різні права залежно від рівня доступу. 

 Менеджери мають всі права Публікаторів, а також доступ до панелі адміністратора. 

Менеджери мають доступ до всіх елементів панелі управління, пов'язаних з вмістом сайту, але 

вони не можуть змінювати шаблони і конфігурації сторінок або додавати і вилучати 

розширення (компоненти, модулі, плагіни) системи Joomla!. Менеджери також не можуть 

реєструвати користувачів або редагувати їх облікові записи. 

 Адміністратори мають ширший спектр прав, ніж Менеджери. Адміністратори можуть 

додавати або вилучати розширення (компоненти, модулі, плагіни), змінювати шаблони і 

конфігурації сторінок, створювати або редагувати облікові записи користувачів з правами, не 

ширшими за рівень Адміністратора. Вони не можуть редагувати облікові записи Супер 

Адміністраторів і змінювати деякі глобальні налаштування та параметри сайту. 

 Супер Адміністратор може виконувати будь-які адміністративні функції в системі Joomla! 

Тільки Супер Адміністратори мають право реєструвати нових користувачів з правами Супер 

Адміністратора або надавати такі права іншим користувачам. 

Єдиний користувач, який зареєстрований в системі Joomla! одразу після її встановлення – це 

Супер Адміністратор. Цей користувач реєструється при інсталяції системи. 
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Загальні завдання 
I. Встановлення системи управління вмістом Joomla!. 

1. За допомогою програмного комплексу «Денвер» або «Open Server» створити віртуальний 

вузол (доменне ім’я третього рівня): http://joomla.Прізвище.іi. (Прізвище записати 

латинськими літерами). 

2. Завантажити архів CMS Joomla! та розархівувати його в кореневий каталог віртуального вузла 

http://joomla.Прізвище.іi. 

3. У вікні браузера відкрити сторінку з адресою http://joomla.Прізвище.ii, та виконати процедуру 

встановлення (тематика сайту довільна, наперед узгоджується з викладачем). Запам’ятайте 

логін та пароль адміністратора. 

IІ. Налаштування системи управління вмістом Joomla!. 

4. Відкрити нове вікно (вкладку) браузера та відкрити сторінку (адміністративна частина) за 

адресою http://joomla.Прізвище.ii/administrator. Для доступу до адміністративної частини 

потрібно ввести логін та пароль адміністратора. 

5. Ознайомитися із основними елементами управління системи (головне меню системи): 

 Система; 

 Користувачі; 

 Меню; 

 Зміст; 

 Компоненти; 

 Розширення; 

 Допомога. 

6. Налаштувати глобальні параметри відповідно до тематики сайту. 

7. Додати (встановити) кілька шаблонів (завантажити на жорсткий диск із глобальної мережі 

Інтернет).  

8. Обрати шаблон сайту за замовченням. Розробити та замінити графічні файли шаблону 

(логотип, фони і т.п.). 

9. Встановити параметри шаблону за замовченням (якщо це можливо) та відредагувати файл 

шаблону та каскадної таблиці СSS за своїм вподобанням відповідно до тематики сайту.  

10. Створити (або зареєструвати) шість користувачів призначивши їх в різні групи, починаючи із 

Зареєстрований до Адміністратор. 

11. З’ясувати та продемонструвати можливості користувачів фронтальної частини.  

12. З’ясувати та продемонструвати можливості користувачів адміністративної частини. 

13. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що таке система управління вмістом? 

2. Яке призначення системи систем управління вмістом? 

3. Які вимоги до програмного забезпечення для роботи системи управління вмістом Joomla!? 

4. Що таке шаблон в системі управління вмістом Joomla!? 

5. Типи користувачів та рівні доступу в CMS Joomla!. 

  

http://joomla.прізвище.іi/
http://joomla.прізвище.іi/
http://joomla.прізвище/
http://joomla.прізвище.ii/administrator
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. Адміністрування системи управління вмістом Joomla! (стандартні 

функції) 

Тема: Адміністрування системи управління вмістом Joomla! (стандартні функції). 

Мета: Навчитися використовувати стандартні функції системи управління вмістом Joomla!. 

Теоретичні відомості 
Перед тим, як почати використовувати систему Joomla!, важливо знати, що користувач має 

обмежений набір дозволених дій. Таким чином, в контексті управління веб-сайтом типи 

користувачів, які працюють з системою, безпосередньо залежать від того, які права в управлінні 

сайтом власник сайту надасть тому або іншому користувачеві. 

Наприклад, власник сайту хоче, щоб всіма аспектами управління веб-порталом займалася 

одна людина. У такому разі, облікового запису користувача Супер Адміністратор, створеного при 

встановленні системи, буде достатньо. З іншого боку, власник сайту може захотіти, щоб доступ до 

управління елементами (вмісту сайту) контенту, створеного одним користувачем, мав інший 

користувач, а відповідальним за адміністрування сайту був третій. У даній ситуації доцільним 

може бути створення облікових записів користувача з правами Автора для внесення контента, з 

правами Публікатора для перевірки і розміщення контенту безпосередньо на сайті і Супер 

Адміністратора, для управління інтерфейсом, налаштуваннями модулів, компонентів і т. д. 

Не існує точних і простих правил. Якщо освоїти концепцію рівнів доступу і набір дій, які 

мають різні користувачі в залежності від рівня доступу, то можна створити необхідне число 

облікових записів користувачів з чітко розмежованими обов'язками в управлінні сайтом. 

Робота з категоріями. 
Категорія – це головний (верхній) об'єкт в ієрархії структури вмісту. Для роботи з 

категоріями необхідно перейти на сторінку «Менеджер категорій» (Рис. 24). Для цього потрібно в 
основному меню (панель меню) вибрати «Зміст», потім пункт «Менеджер категорій». 

 

Рис. 24. Менеджер категорій 

Робота з статтями. 
Стаття – це основний вміст сайту і останній об'єкт в ієрархії структури вмісту. Іншими словами 

– це стаття, яка повинна міститися в одній з категорій. 

Для роботи з статтями необхідно перейти на сторінку "Менеджер статей" (Рис. 25). 
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Рис. 25. Менеджер статей 

Візуальний редактор. 
При роботі з категоріями, статтями та іншими елементами системи Joomla! використовується 

спеціальний HTML-редактор. Це спеціальне розширення (плагін), за замовченням 
використовується HTML-редактор «TINYMCE». У системі також можна використовувати різні 
візуальні HTML-редактори, але рекомендується використовувати «TINYMCE» (Рис. 26). 

 
Рис. 26. Візуальний редактор 
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Робота з меню.  
Після створення структури вмісту, необхідно створити меню для користувачів веб-сайту. 

Меню – це набір посилань, за допомогою якого можна перейти на конкретні об'єкти, наприклад, 

стаття, список категорій, компонент і так далі. 

Використовуючи стандартні елементи системи Joomla! можна легко створити меню для 

відображення на сайті. Розглянемо меню, яке побудоване на стандартному модулі 

(встановленому за замовченням) mainmenu. Даний модуль є за замовченням головним для 

створення меню. Місце виведення меню на сайті визначається в шаблоні сайту. Встановлюючи 

додаткові розширення, можна розширити можливості відображення стандартного меню або 

відобразити його в іншому вигляді, наприклад у вигляді випадаючого каскадного меню з підміню 

(часто необхідно, щоб з боку користувача була включена підтримка Javascript в браузері). 

Управління компонентами. 
Компоненти – основні елементи в системі Joomla! Зазвичай вони розміщуються в основній 

частині шаблону сайту, в залежності від дизайну шаблону. Переважно це центр веб-сторінки. 

Стандартний пакет системи Joomla! містить такі компоненти: Банери, Веб-посилання, Канал 

новин, Контакти, Мітки, Оновлення Joomla!, Перенаправлення, Повідомлення, Повідомлення для 

пост-встановлення, Пошук, Розумний пошук. 

 Компонент Банери. 

За допомогою цього компоненту можна додавати на сторінки сайту рекламні банери. Крім 

цього, для розміщених банерів надається статистика за показами та кліками Для відображення 

банерів на сайті слід опублікувати їх після створення. Розташування банерів на екрані залежить 

від налаштувань шаблону сайту. 

Компонент Банери складається з трьох частин: Банери, Клієнти, Категорії. Перед тим, як 

встановити банер, потрібно створити обліковий запис клієнта та категорію. 

 Компонент Веб-посилання. 

Компонент Веб-посилань – це набір посилань на вибрані ресурси (веб-сторінки, файли), 

опубліковані в глобальній мережі Інтернет, за допомогою цього компоненту можна створювати 

структурований каталог зовнішніх посилань. Цей компонент призначений для реєструвань 

кількості відвідувань даних посилань. Також за допомогою даного компоненту зареєстровані 

користувачі можуть додавати посилання. 

Компонент складається з двох частин: Категорії і Посилання. Перед додаванням веб-

посилання необхідно створити хоча б одну категорію. 

 Компонент Канал новин. 

Канал новин – це спосіб обміну вмістом між різними сайтами. Обмін даними відбувається за 

допомогою системи обміну новинами RSS (Really Simple Syndication). 

Новини можна отримати з будь-якого сайту, де використовується система RSS. У стандартну 

комплектацію системи Joomla! входить інтегрована система отримання новин. Новини із зовнішніх 

джерел можна відобразити на сайті. 

Компонент Канал новин призначений для управління каналами новин, розміщування їх в 

категорії і змінювання даних, необхідних для отримання новин з різних сайтів. 

За допомогою цього компоненту виводиться в області вмісту RSS стрічка новин з іншого 

сайту. Використовуючи цей компонент можна швидко заповнити сайт контентом, але, на жаль, не 

унікальним. До того ж, не всі розробники сайтів виводять в RSS стрічку новин повні статті, а лише їх 

анонси. 

Щоб поділитися вмістом сайту, необхідно налаштувати модуль Відображення каналу новин 

із шаблоном сайту. Це зробить новини сайту доступними для користувачів інших сайтів. 

 Компонент Контакти. 
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За допомогою компоненту Контакти можна створювати сторінку з контактами і формою 

зворотного зв'язку. Також до форми зворотного зв'язку за допомогою стандартного плагіна 

reCAPTCHA можна приєднувати капчу для захисту від спаму. 

Компонент контактів складається з двох частин: Менеджера контактів і Менеджера 

категорій. Даний компонент призначений для управління списком контактів сайту. У користувача 

може бути кілька контактів. Перед додаванням контакту необхідно створити хоча б одну 

категорію. 

 Компонент Мітки. 

Компонент Мітки використовується для перегляду списку існуючих міток, для редагування і 

створення нових міток. 

 Компонент Оновлення Joomla!. 

Компонент Оновлення Joomla! використовується для автоматичного оновлення системи 

Joomla!. 

 Компонент Перенаправлення. 

За допомогою компоненту Перенаправлення налаштовують редирект 301 (переадресація з 

однієї URL-адреси на інший). 

 Компонент Повідомлення. 

За допомогою компонента Повідомлення користувачі внутрішнього інтерфейсу можуть 

відправляти та читати особисті повідомлення. 

 Компонент Повідомлення для пост-встановлення. 

Компонент Повідомлення для пост-встановлення використовується для доставки 

повідомлень з приводу основних розширень системи Joomla! або сторонніх розширень після 

успішного їх встановлення. 

 Компонент Пошук. 

Компонент Пошук призначений для здійснення пошуку даних на сайті. За допомогою цього 

компоненту надається аналіз пошукових запитів. Використовується разом зі стандартним модулем 

пошуку. 

 Компонент Розумний пошук. 

За допомогою компоненту Розумний пошук можна виконати розширений пошук, основним 

елементом якого є функція Стемінг (Стемінг (англ. stemming) - це процес скорочення слова до 

основи шляхом відкидання допоміжних частин, таких як закінчення чи суфікс). Тобто при введенні 

частини слова, з'являються варіанти його закінчення. Це можна спостерігати при пошуку даних за 

допомогою пошукових систем Yandex і Google. Одним із недоліків є збільшення навантаження на 

сервер, так як для реалізації «розумного» пошуку сторінки сайту потрібні заздалегідь 

проіндексовані дані компонентів. 

Управління модулями. 
Модулі використовуються для відображення різних даних і/або функцій на сайті Joomla!. 

В модулі можна розмістити різні складові: від простого тексту до самостійних розробок 

сторонніх авторів. Також в модулях можна відображати різні дані, такі як останні новини, банери, 

статистика сайту і т. д. 

Модулі сайту відрізняються від модулів адміністратора, оскільки їх вміст відображається в 

Зовнішньому інтерфейсі сайту, тоді як модулі адміністратора використовуються для роботи у 

Внутрішньому інтерфейсі. 

Модулі можна створити самостійно або завантажити з Інтернет і потім встановити в систему 

Joomla! 
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Менеджер модулів. 
Управління модулями завжди здійснюється через Панель управління, тобто через 

Внутрішній інтерфейс. 

Для управління модулями потрібно у головному меню обрати: Розширення > Менеджер 

модулів. За замовчуванням відкриється вікно менеджера модулів сайту (можна перейти за 

відповідним посиланням до модулів адміністратора) із списком налаштованих модулів (Рис. 27). 

 

Рис. 27. Вікно менеджера модулів. 

Стандартні модулі сайту (Рис. 28). 

Нижче описано типи та призначення стандартних модулів сайту (Зовнішнього інтерфейсу). 

 Language Switcher – за допомогою цього модуля відображається список доступних мов (як 

визначені й опубліковані в Language Manager Tab Content) для перемикання між ними, якщо 

хтось хоче використовувати Joomla! як багатомовний сайт. 

 Архівні статті - за допомогою цього модуля відображається список календарних місяців, які 

містять архівні статті. Після того, як змінити статус статті на архівна, цей список буде 

згенеровано автоматично. 

 Банери - за допомогою цього модуля можна відображати банери з компоненту банерів. 

 Веб-посилання - за допомогою цього модуля можна виводити веб-посилання з категорії, 

визначені в компоненті веб-посилань. 

 Випадкове зображення - за допомогою цього модуля відображається випадкове зображення з 

обраної директорії. 

 Відображення каналу новин - за допомогою цього модуля можна відображати канал новин. 
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 Довільний HTML - за допомогою цього модуля можна створити власний HTML-модуль, 

використовуючи візуальний редактор. 

 Зараз на сайті - за допомогою цього модуля відображається кількість анонімних користувачів 

(наприклад гостей) та зареєстрованих користувачів (тих, що увійшли до системи), які в даний 

момент авторизовані на сайті. 

 Канал новин - за допомогою цього модуля можна створювати синдикований канал новин для 

сторінки, на якій він відображається. 

 Категорія статей - за допомогою цього модуля виводиться список статей з однієї або кількох 

категорій. 

 Категорії статей - за допомогою цього модуля виводиться список категорій з однієї 

батьківської категорії. 

 Меню - за допомогою цього модуля виводиться меню на фронтальній частині сайту. 

 Модуль розумного пошуку - це пошуковий модуль призначений для системи «розумного» 

пошуку. 

 Навігаційна стежка - за допомогою цього модуля виводиться навігаційна стежка — шлях від 

головної сторінки до поточного місця знаходження користувача або розділу сайту, якщо 

відключена кінцева сторінка. 

 Найпопулярніші статті - за допомогою цього модуля виводиться список опублікованих 

статей, які мають найбільшу кількість переглядів. 

 Нижній колонтитул - за допомогою цього модуля виводяться відомості про авторські права 

системи Joomla!. 

 Обгортка - за допомогою цього модуля виводиться вікно фрейма в зазначеному місці 

розташування. 

 Останні користувачі - за допомогою цього модуля виводиться список останніх 

зареєстрованих користувачів. 

 Останні новини - за допомогою цього модуля виводиться список найновіших опублікованих 

статей. 

 Популярні мітки - модуль популярних міток за допомогою якого виводяться найуживаніші 

мітки, за бажанням можна вказати певний період часу. 

 Пошук - за допомогою цього модуля відображається форма для пошуку. 

 Статистика - за допомогою цього модуля виводяться відомості про сервер із статистикою за 

користувачами сайту, кількості статей у базі даних і кількості посилань. 

 Статті. Короткі новини - модуль новин за допомогою якого виводиться зазначена кількість 

статей з певної категорії чи групи категорій. 

 Статті. Пов'язані статті - за допомогою цього модуля виводяться інші статті, які схожі за 

темою до статті, яка переглядається. Ця спорідненість встановлюється за ключовими словами 

(метатег ключових слів). Відбувається пошук всіх ключових слів даної статті серед всіх ключових 

слів всіх інших опублікованих статей. Наприклад, є стаття «Розведення папуг» та інша стаття 

«Про чорного какаду». Якщо зазначити ключове слово «папуга» для обох статей, то за 

допомогою модуля «Пов'язані статті» буде виведено статтю «Розведення папуг» при перегляді 

статті «Про чорного какаду» і навпаки. 

 Схожі мітки - за допомогою цього модуля виводяться посилання на інші елементи із схожими 

мітками. 
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 Увійти - за допомогою цього модуля виводиться форма для введення логіну та паролю. Також 

за допомогою цього модуля виводяться посилання для відновлення забутого паролю. Якщо 

реєстрація користувачів увімкнена (у Менеджері користувачів > Налаштування), буде 

показане інше посилання, за допомогою якого можна виконати самостійну реєстрацію 

облікового запису користувача. 

 

Рис. 28. Стандартні модулі сайту 

Стандартні модулі адміністратора (Рис. 29). 

Нижче описано типи та призначення стандартних модулів адміністратора (Внутрішнього 

інтерфейсу). 

 Інформація про версію Joomla! – за допомогою цього модуля виводиться версія системи 

Joomla! 

 Авторизовані користувачі - за допомогою цього модуля виводиться список нещодавно 

авторизованих користувачів. 

 Адміністративне підменю - за допомогою цього модуля виводиться підменю модуля 

навігації. 

 Довільний HTML - за допомогою цього модуля можна створити свій власний HTML-модуль, 

використовуючи візуальний редактор. 

 Заголовок - за допомогою цього модуля виводиться заголовок компонента панелі 

інструментів. 

 Меню адміністратора - за допомогою цього модуля виводиться головне меню навігації для 

адміністратора. 
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 Останні новини - за допомогою цього модуля виводиться список найсвіжіших опублікованих 

статей, які є актуальними на даний момент. 

 Панель інструментів - за допомогою цього модуля відображаються значки панелі 

інструментів, які використовуються для управління діями в адміністративній частині. 

 Показати канал - за допомогою цього модуля виводиться канал новин. 

 Популярні статті - за допомогою цього модуля показується список найпопулярніших з 

опублікованих статей. 

 Статистика - за допомогою цього модуля виводяться відомості про сервер разом із 

статистикою зареєстрованих користувачів сайту, кількості статей та веб-посилань. 

 Статус багатомовності - за допомогою цього модуля виводиться статус параметрів 

багатомовності. 

 Статус користувача - за допомогою цього модуля відображається стан авторизованих 

користувачів. 

 Форма входу - за допомогою цього модуля відображається форма для входу з логіном та 

паролем. Модуль не можна зняти з публікації. 

 Швидкі іконки - за допомогою цього модуля виводяться швидкі іконки, які видно на панелі 

керування (головна сторінка адміністративної частини). 

 

Рис. 29. Стандартні модулі адміністратора 

Управління плагінами 
Плагіни – це функції, призначені для підтримки роботи системи Joomla!. Плагіни поділені на 

логічні групи для простоти управління. Наприклад, є плагіни, що використовуються для роботи 

тільки з об'єктами контента, інші служать для забезпечення роботи системи пошуку і т. д. У деяких 
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групах можна опублікувати відразу всі плагіни, в інших (наприклад: візуальний редактор) – тільки 

один. 

Основні групи плагінів: 

 Плагіни аутентифікації (призначені для процесу перевірки користувача, який намагається 

одержати доступ до сайту). 

 Плагіни вмісту. (будь-яка кількість плагінів з цієї групи може бути опублікована 

одночасно, ці плагіни призначені для формування статей перед їх відображенням на 

сайті). 

 Плагіни редакторів (за допомогою цих плагінів здійснюється управління візуальними 

редакторами). 

 Плагіни розширення редактора (використовуючи такі плагіни можна додавати додаткові 

засоби управління редагуванням вмісту сайта). 

 Плагіни пошуку (використовуючи пошукові плагіни можна здійснювати пошук даних в 

різних компонентах системи Joomla!).  

 Плагіни системи. 

 Плагіни користувачів. 

Управління плагінами завжди здійснюється через Панель адміністратора тобто через 

Внутрішній інтерфейс (Рис. 30). 

 

Рис. 30. Вікно менеджера плагінів. 
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Загальні завдання 
1. За допомогою програмного комплексу «Денвер» або «Open Server» та створеного віртуального 

вузла http://joomla.Прізвище.іi відкрити сайт створений в попередній лабораторній роботі. 

2. Відповідно до тематики сайту створити кілька категорій (Менеджер категорій). 

3. Додати кілька статей відповідно до тематики сайту (Менеджер статей). 

4. До кожної статті створити відповідний пункт меню (Менеджер меню). 

5. Створити категорію Новини з підкатегоріями відповідно до тематики сайту. 

6. Додати кілька статей (новин) у різні підкатегорії категорії Новини. 

7. Для категорії Новини створити нове меню, яке буде містити пункт меню Новини, який 

відображатиме новини у вигляді блогу категорії, а також підпункти відповідно створеним 

підкатегоріям, які відображатимуть новини з підкатегорій у вигляді блогу категорій. 

8. Відобразити кілька статей (новин) на головній сторінці. 

9. З’ясувати призначення та налаштувати компонент Банери. 

10. З’ясувати призначення та налаштувати компонент Веб-посилання. 

11. Створити відповідні пункти меню для компонента Веб-посилання. 

12. З’ясувати призначення та налаштувати компонент Канал новин. 

13. Створити відповідні пункти меню для компонента Канал новин. 

14. З’ясувати призначення та налаштувати компонент Контакти. 

15. Створити відповідні пункти меню для компонента Контакти. 

16. З’ясувати призначення та налаштувати компонент Пошук та Розумний пошук. 

17. Створити відповідно пункти меню для компонента Пошук та Розумний пошук. 

18. З’ясувати призначення та параметри модулів використавши Менеджер модулів. 

19. Розмістити на сайті та налаштувати кілька модулів (не менше 5 модулів) такі як Вхід, 

Статистика, Банери, Відображати канал новин, Пошук, Зараз на сайті і т. д. 

20. З’ясувати призначення та параметри плагінів використавши Менеджер плагінів. Налаштувати 

потрібні плагіни. 

21. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що таке компоненти СMS Joomla? 

2. Які компоненти входять до складу стандартного пакету СMS Joomla!? 

3. Що таке модуль, плагін? Яке їх призначення? 

4. Які модулі входять до складу стандартного пакету СMS Joomla!? 

5. Які основні групи плагінів входять до складу стандартного пакету СMS Joomla!? 

6. Що таке меню сайту? 

  

http://joomla.прізвище.іi/
http://joomla.student.ii/administrator/index.php?option=com_modules&task=module.add&eid=218
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. Адміністрування системи управління вмістом Joomla! 

(встановлення та налаштування розширень) 

Тема: Адміністрування системи управління вмістом Joomla! (встановлення та налаштування 

розширень). 

Мета: Навчитися встановлювати та налагоджувати розширення для системи управління вмістом 

Joomla!. 

Теоретичні відомості 
Встановлення та налаштування розширень 

Функціонал системи Joomla! можна збільшити використовуючи додаткові розширення. 

Розробники Joomla! постійно займаються розробкою нових роширень. На сайтах 

http://extensions.joomla.org або http://developer.joomla.org можна переглянути список всіх 

доступних для копіювання розширень. До основних розширень, які можна використовувати в 

системі, можна віднести: компонент, модуль, плагін, шаблон, мовний пакет, бібліотека, 

пакет. 

Встановлення розширення 
Для встановлення розширення потрібно у головному меню обрати Розширення > Менеджер.  

З'явиться вікно менеджера розширень (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Вікно менеджера розширень. 

За замовчуванням відкриється закладинка Install from Web. Існує чотири способи 

встановлення розширення. 

Перший спосіб: встановлення розширення з сайту http://extensions.joomla.org (Рис. 31). 

Спочатку відображаються популярні розширення, але можна скористатися каталогом розширень 

або використати форму для пошуку потрібного розширення. 

Другий спосіб: завантажити .zip файл, який буде автоматично встановлений на сервері. 

Потрібно «натиснути» кнопку Огляд, щоб знайти .zip файл компонента. Обрати необхідний файл і 

«натиснути» кнопку Відкрити. Назва і шлях до файлу з'являться у відповідному полі встановлення 
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нового розширення. Далі слід «натиснути» кнопку Завантажити та встановити. Якщо процес 

здійснився успішно, у вікні буде виведено повідомлення з підтвердженням успішного 

встановлення нового розширення. 

Третій спосіб: завантажити розпакований архів прямо на сервер. Для цього слід ввести шлях 

до файлу (це повинна бути абсолютна адреса) і «натиснути» кнопку Встановити. 

Четвертий спосіб: вказати веб-адресу розширення та «натиснути» кнопку Встановити. 

Деінсталяція розширення. 
Для деінсталяції розширень потрібно у вікні менеджера розширень перейти за 

гіперпосиланням Керування та у полі Фільтр обрати тип розширення (компонент, модуль, 

плагін, шаблон, мовний пакет, бібліотека, пакет). Далі слід встановити перемикач зліва від 

назви розширення, яке потрібно деінсталювати, та «натиснути» кнопку Вилучити. 

 

Загальні завдання 
1. За допомогою програмного комплексу «Денвер» або «Open Server»  та створеного 

віртуального вузла http://joomla.Прізвище.іi відкрити сайт створений в попередній 

лабораторній роботі. 

2. За допомогою пошукової системи або ресурсу http://extensions.joomla.org встановити та 

налаштувати два або більше додаткових плагінів. Продемонструвати роботу плагінів. 

3. За допомогою пошукової системи або ресурсу http://extensions.joomla.org встановити та 

налаштувати три або більше додаткових модулів. Продемонструвати роботу модулів. 

4. За допомогою пошукової системи або ресурсу http://extensions.joomla.org встановити та 

налаштувати три або більше додаткових компонентів. Продемонструвати роботу компонентів. 

5. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що розуміють під розширенням у СMS Joomla!? 

2. Які є способи встановлення розширень у СMS Joomla!? 

3. Які є категорії розширень для СMS Joomla!? 

4. Як можна вилучити розширення у СMS Joomla!? 

  

http://joomla.прізвище.іi/
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Адміністрування системи управління навчальними ресурсами 

MOODLE (встановлення та налаштування) 

Тема: Адміністрування системи управління навчальними ресурсами MOODLE (встановлення та 

налаштування). 

Мета: Навчитися встановлювати та налаштовувати систему управління навчальними ресурсами 

MOODLE. 

Теоретичні відомості 
Про MOODLE 

MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це система управління 

навчальним контентом (LCMS – Learning Content Management Systems). За допомогою даної 

системи можна створювати електронні навчальні курси і проводити як аудиторне (очне) навчання, 

так і навчання на відстані (заочне/дистанційне).  

Автор концепції платформи e-learning MOODLE австралієць Мартін Доугіамас (Martin 

Dougiamas) вважає, що головною її метою було створення системи, відмінної від доступних на 

ринку, а саме такої, в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах 

пізнавальної психології, коли студент (учень) це активний суб’єкт, який самостійно створює свою 

власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами. При цьому роль викладача 

(тьютора) полягає, в основному, в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки 

завдань для самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування знань 

студентів (учнів). Відповідно до основ суспільного конструктивізму, конструйоване знання 

найбільш ефективне, коли студенти (учні) навчаються в співпраці. Це можливо тоді, коли студент 

(учень) працює в групі, ділиться своїми досвідом і думками, будучи відкритим для досвіду і думок 

інших. 

Важливою характеристикою проекту MOODLE є його web-сайт, котрий є централізованим 

джерелом відомостей про систему, а також місцем для дискусій та співпраці користувачів Moodle: 

системних адміністраторів, викладачів, дослідників, проектувальників і розробників (Рис. 32). 

Завдяки цьому MOODLE підтримує інтерфейс більш ніж 80 мовами, зокрема є локалізація системи 

й українською мовою. Система використовується більше ніж у 60 тисячах організацій з більш ніж 

200 країн світу (станом на грудень 2010 р.). 

Перевагою платформи e-learning MOODLE є той факт, що почавши від її появи, тобто з 1999 

року, вона неодноразово була модифікована і доповнена новими рішеннями та інструментами. 

Програмне забезпечення платформи написано мовою PHP з використанням безкоштовних 

загальнодоступних баз даних (MySQL, PostgreSQL). Платформу MOODLE можна встановити на 

будь-яку операційну систему (MS Windows, Unix, Linux). 

Система MOODLE відповідає всім основним критеріям, що висуваються до систем 

електронного навчання, зокрема таким, як: 

 функціональність – наявність набору функцій різного рівня (форуми, чати, аналіз активності 

слухачів (студентів), управління курсами та навчальними групами тощо); 

 надійність – зручність адміністрування та управління навчанням, простота оновлення контенту 

на базі існуючих шаблонів, захист користувачів від зовнішніх дій тощо; 

 стабільність – високий рівень стійкості роботи системи стосовно різних режимів роботи та 

активності користувачів; 

 вартість – сама система безкоштовна, витрати на її впровадження, розробку курсів і супровід 

– мінімальні; 

 відсутність обмежень за кількістю ліцензій на слухачів (студентів); 
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 модульність – наявність в навчальних курсах набору блоків матеріалу, які можуть бути 

використані в інших курсах; 

 наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального контента, інтеграції 

різноманітних освітніх матеріалів різного призначення; 

 підтримка міжнародного стандарту SCORM (Sharable Content Object Reference Model) – 

основи обміну електронними курсами, що забезпечує перенесення ресурсів до інших систем; 

 наявність системи перевірки та оцінювання знань слухачів у режимі он-лайн (тести, 

завдання, контроль активності на форумах); 

 зручність і простота використання та навігації – інтуїтивно зрозуміла технологія навчання 

(можливість легко знайти меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого, 

спілкування з викладачем-тьютором тощо). 

 

Рис. 32. Офіційний сайт системи MOODLE 

Система управління навчальним контентом MOODLE надає можливість ВНЗ: 

 реалізувати модульну організацію навчального процесу за вимогами Болонської декларації;  

 реалізувати повнокомплектне науково-методичне забезпечення дисциплін;  

 інтегруватися ВНЗ до європейського науково-освітнього простору;  

 включити ВНЗ до світового реєстру власників електронних форм організації навчально-

методичного процесу; 

 створити Internet-середовище для електронних форм навчання;  

 створити центр дистанційної освіти;  

 забезпечити оперативний контроль навчального процесу. 

Можливості та переваги, що надає застосування системи MOODLE у навчальному процесі 

учасникам цього процесу: 

викладачу:  

 мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни; 
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 мати зручний інструмент для обліку та контролю навчальної діяльності студентів;  

 встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань;  

 мати програмне забезпечення, що задовольняє європейські стандарти з організації 

навчального процесу за модульною системою відповідно до Болонської декларації;  

 використовувати текстові, графічні, аудіо- та відео-матеріали при організації навчального 

процесу; 

 бути включеним до Європейського реєстру власників авторських курсів; 

 швидко і зручно змінювати, розширювати, доповнювати та корегувати навчально-методичні 

матеріали дисципліни; 

 організовувати комп’ютерне тестування контролю знань студентів,  застосовуючи різні за 

типом запитання; 

 мати автоматизовану систему рейтингового оцінювання самостійної роботи студентів;  

 залучати студентів до формування навчально-методичних матеріалів з дисципліни;  

 мати програмне забезпечення, що захищене від несанкціонованого доступу, змін та 

пошкодження (знищення);  

 мати програмне забезпечення для виконання науково-методичних розробок за власним 

вибором, послідовністю та темпом; 

студенту:  

 мати доступ до логічно структурованого та укомплектованого навчально-методичного 

матеріалу, що покращує умови для самостійного опанування змістом дисципліни; 

 мати засоби для самотестування і виконання завдань та їх оцінювання незалежно від 

людського фактору (викладача);  

 особиста участь та допомога викладачу з комп’ютерного забезпечення навчального процесу;  

 брати реальну участь у науково-методичній роботі кафедр;  

 розширений доступ до Internet-ресурсів;  

 можливість дистанційно опановувати навчальний матеріал;  

 достроково складати заліково-екзаменаційну сесію. 

Система MOODLE включає набір модулів, використання яких надає можливість 

співпрацювати на рівнях «студент-студент» і «студент-викладач», зокрема це такі модулі: анкета, 

 опитування, 

 глосарій, 

 урок, 

 семінар, 

 робочий зошит, 

 чат, 

 форум, 

 тест, 

 Wiki, 

 завдання. 

Враховуючи сказане, зазначимо, що систему Moodle можна використовувати не лише для 

організації дистанційного навчання у ВНЗ, але й для підтримки традиційного навчального процесу 

вищої школи за змішаною (комбінованою) моделлю. 

Встановлення системи MOODLE на локальному комп'ютері 
MOODLE - це не просто програма, це сайт, для роботи якого необхідний веб-сервер (Apache) 
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з підтримкою РНР і баз даних (MySQL). Враховуючи популярність Apache, PHP, MySQL розроблено 
програмні комплекси  за допомогою яких можна організувати роботу веб-сервера Apache з 
підтримкою мов PHP, Perl та сервер СУБД MySQL на комп’ютері, що працює під управлінням будь-
якої операційної системи Windows-типу (див. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Адміністрування 
програмного комплексу «Денвер», «Open Server»): 

 

Простий сервер XAMPP разом з системою MOODLE можна завантажити з сайту 

http://download.moodle.org/windows/ та встановити його на комп'ютері так само, як інсталюється 

будь-яка програма для ОС Windows. Це - найшвидший варіант, однак не завжди кращий, інколи 

неуспішний, бо приховує певні деталі процесу встановлення, і не дає змоги задати всі бажані 

параметри. Тому нижче опишемо процес, де спочатку запустимо програмний комплекс Open 

Server (див. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Адміністрування програмного комплексу «Денвер», 

«Open Server»), потім на ньому встановлюється система MOODLE. Опанувавши цю технологію, 

потім буде легше встановити систему MOODLE для роботи в мережі Інтернет. 

1. Запустіть програмний комплекс Open Server. 

2. Завантажте з сайту http://download.moodle.org/  zip-архів з файлами стабільної (stable builds) 

версії системи MOODLE. Папку moodle, що міститься в архіві, розпакуйте у папку 

D:\Webservers\OpenServer\domains\localhost. 

XAMPP

•простий в установці багатоплатформовий веб-сервер, що містить Apache, MySQL,
інтерпретатор скриптів PHP і мову програмування Perl. XAMPP - це абревіатура: X (будь-
яка з чотирьох операційних систем), Apache, MySQL, PHP і Perl.

•https://www.apachefriends.org/index.html

Денвер

•програмний комплекс, створений для налагодження сайтів на локальному компютері
під управлінням ОС Windows, машині, без підключення до мережі Інтернет. Назва
пакету походить від скорочення "джентльменський набір веб-розробника" - д. н. W. р. -
Читається як "Денвер".

•http://www.denwer.ru

Open Server

•це портативна серверна платформа і програмне середовище, створена спеціально для 
веб-розробників з урахуванням їх рекомендацій і побажань. 

•http://open-server.ru

VertrigoServ

•включає останні версії Apache, PHP, MySQL, SQLite, SQLiteManager і PhpMyAdmin для ОС
Windows. Всі компоненти встановлюються в одну директорію і можуть
використовуватися безпосередньо після інсталяції.

•http://vertrigo.sourceforge.net/?lang=ru

AppServ

•комплект Apache + PHP + MySQL. Програмний засіб для швидкої установки тестового
веб сервера. Автори-розробники стверджують, що цей комплект можна
використовувати для робочих серверів.

•http://www.appservnetwork.com
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3. Створіть порожню папку moodledata поза межами папки 

D:\Webservers\OpenServer\domains\localhost, наприклад, у папці 

D:\Webservers\OpenServer\domains\. 

4. Відкрийте програму phpMyAdmin, виберіть вкладку Бази даних і створіть нову базу даних з 

назвою moodle, задавши для неї Порівняння - utf8_general_ci, яке забезпечує правильне 

сортування даних за українським і російським алфавітами (Рис. 33). 

 

Рис. 33. Створення бази даних 

5. Введіть у адресному рядку браузера команду http://localhost/moodle/install.php. В результаті 

відкриється сторінка встановлення системи, де можна обрати мову інтерфейсу встановлення 

системи. Оберіть Українська (uk) і «натисніть» кнопку Далі (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Встановлення системи MOODLE 

6. В наступному вікні відображається веб-адреса сайту MOODLE і папка, де знаходяться його 

файли. Потрібно прописати шлях до папки, створеної при виконанні пункту 3, і «натиснути» 

кнопку Далі. 

7. Потім обираємо драйвер бази даних і «натискаємо» кнопку Далі (Рис. 35). 

  

Рис. 35. Вибір драйвера бази даних 

8. Далі вказуємо параметри підключення до бази даних (Рис. 36), і «натискаємо» кнопку Далі, а в 

наступному вікні – Продовжити (Рис. 37). 
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Рис. 36. Параметри підключення до бази даних 

 

Рис. 37. Нотатка про авторське право 

9. Далі виводиться повідомлення, що сервер задовольняє мінімальним вимогам до системи 

MOODLE і «натискаємо» кнопку Продовжити (Рис. 38). 

10. Потім розпочинається відносно тривалий процес створення близько 300 таблиць у базі даних. 

Потрібно дочекатися, коли в кінці довгого списку повідомлень з'явиться кнопка Продовжити і 

«натиснути» її (Рис. 39). 

11. Далі буде запропоновано створити обліковий запис адміністратора сайту, ввівши: логін – admin 

і пароль (латиницею: мінімум 8 символів, з яких мінімум 1 цифра, 1 велика і 1 мала букви та 1 

символ, що не є буквою або цифрою). а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та 

інші параметри, які можна буде згодом доввести або змінити. Після завершення «натискаємо» 

кнопку Оновити профіль (Рис. 40). 

12. На наступній сторінці треба ввести відомості, які відображатиметься на титульній сторінці сайту 

(його повну і скорочену назву тощо) і «натиснути» кнопку Зберегти зміни (Рис. 41). Відкриється 

Інформаційна сторінка сайту ситеми MOODLE (Рис. 42). На цьому процес встановлення 

системи MOODLE завершено. 
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Рис. 38. Перевірка серверу 

 

… 

 

Рис. 39. Створення таблиць бази даних 
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Рис. 40. Створення облікового запису адміністратора 
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Рис. 41. Введення основних відомостей про сайт 

 

Рис. 42. Інформаційна сторінка 
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Початок роботи з системою електронного навчання ВНЗ 
Для початку роботи потрібно завантажити головну сторінку системи MOODLE, набравши 

відповідну адресу в адресному рядку браузера. Наприклад, http://localhost/moodle. Після її 

введення завантажиться головна (інформаційна) сторінка системи MOODLE (Рис. 42). 

Після завантаження головної сторінки користувачу необхідно пройти ідентифікацію, 

використовуючи свій обліковий запис. Для цього потрібно у блоці «Вхід», що знаходиться у лівій 

частині вікна, ввести свої логін і пароль та натиснути кнопку «Вхід». 

Якщо користувач хоче лише ознайомитися з системою MOODLE, то він може скористатися 

вбудованим обліковим записом «Гість». 

Гість – обліковий запис, що надає можливість переглядати матеріали деяких курсів, але не 

дозволяє працювати з ними. Відвідувачі сайту можуть зайти на сайт як гості, обравши на сторінці 

входу до системи режим «Зайти гостем».  

Допускати чи не допускати гостя на курс, кожен викладач визначає при редагуванні 

налаштувань курсу. Гостям курс завжди доступний тільки для читання – це означає, що вони не 

можуть створювати повідомлення або іншим чином взаємодіяти з реальними користувачами 

курсу. Зокрема гостю заборонено:  

 створювати повідомлення у форумах; 

 редагувати сторінки Wiki;  

 проходити тести;  

 відправляти відповіді на завдання;  

 вносити записи до глосарію і залишати коментарі в ньому;  

 переглядати вміст SCORM.  

Гостьовий доступ корисний у випадку, коли користувач прагне, щоб колеги ознайомилися з 

його роботою або щоб студенти мали можливість переглянути вміст курсу перед тим, як 

записатися на нього.  

У користувача є вибір між двома варіантами гостьового доступу: з кодовим словом або без 

кодового слова. Якщо викладач надасть доступ гостеві, що знає кодове слово, то йому потрібно 

вводити це слово щоразу при відвідуванні курсу (на відміну від студентів, які роблять це один раз), 

що обмежує гостьовий доступ. Якщо користувач вирішить допускати гостя без ключа, то всі 

зможуть переглядати його курс. 

Після успішної ідентифікації у верхньому правому куті головного вікна  відображається ім’я, 

під яким користувач зареєстрований в системі (Рис. 42). Користувачу системи надається 

можливість обрати мову інтерфейсу через випадаюче меню у верхній частині вікна (Рис. 42).  

У залежності від ролі користувача вигляд вікна системи може відрізнятися, зокрема змістом 

блоку «Керування сайтом». 

Ролі користувачів у системі MOODLE 
Роль – це набір прав та можливостей, визначених для всієї системи, які доступні 

призначеним користувачам у визначеному контексті.  
Наприклад, користувач може мати роль «Викладач» (або «Вчитель»), яка створена для 

надання можливості користувачам робити певні дії (що не можуть робити інші). Ця роль 
створюється один раз, і в подальшому можна призначати на неї певних користувачів курсу, які 
будуть працювати з ним. Також можна призначити користувачу роль для певної категорії курсів, 
тоді він буде мати роль «Викладач» для всіх курсів цієї категорії. Або ж призначити йому роль 
тільки на окремому форумі, надавши в його межах права викладача.  

Кожна роль має свою назву, опис – це звичайне пояснення призначення ролі, виражене в 
довільній формі так, щоб кожен міг зрозуміти, для чого потрібна ця роль, і коротку назву, яка є 
важливою для тих частин системи MOODLE, де може використовуватися ця роль (наприклад, коли 
завантажуються користувачі з файлу або використовується гуртове зарахування на курс). 

http://localhost/moodle
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У системі MOODLE за замовчуванням використовуються такі ролі: 

 менеджер – може робити все на сайті й в будь-якому курсі; 

 автор курсу – може створювати електронний курс і навчати на ньому слухачів (студентів); 

 викладач – може редагувати матеріали курсу і навчати на ньому слухачів (студентів); 

 асистент – викладач без права редагування матеріалів курсу, який може викладати на курсі 
та оцінювати роботу студентів, але не може змінювати ресурси курсу; 

 студент – має найменші права на курсі, на якому він зареєстрований, має доступ до 
навчальних матеріалів курсу і може виконувати певні види діяльності, передбачені у 
відповідному курсі; 

 гість – має мінімальні привілеї, може мати доступ до курсів, для яких передбачений гостьовий 
доступ. 

В системі MOODLE адміністратором можуть бути відредаговані назва, опис і коротка назва 
ролі, а також визачені інші ролі. Це здійснюється за допомогою блоку «Керування сайтом» у 
режимі Користувачі/Права/ Визначити ролі  (Рис. 43). 

 

 

Рис. 43. Керування сайтом 

Блоки 
Блок – це група посилань, які об’єднуються в певні категорії. Користувач за бажанням може 

розгорнути чи згорнути блок, натиснувши на стрілочку в правому куті блоку. Назва блоку 

відображається завжди. 

Крім цього в системі MOODLE існують деякі підказки на випадок, якщо з’являються проблеми 

при роботі з різними елементами системи. Наприклад, до кожного елемента параметрів, які 

потрібно налаштувати є пояснення, або, якщо біля елемента параметра розміщений знак 

запитання ( ), то це означає що до цього елементу є також пояснення, яке виводиться на екран 

після «натиснення» на знак запитання.  
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Загальні завдання 
I. Встановлення системи управління навчальними ресурсами MOODLE. 

1. За допомогою програмного комплексу «Денвер» або «Open Server» створити віртуальний 
вузол (доменне ім’я третього рівня): http://moodle.Прізвище.іi. (Прізвище записати 
латинськими літерами). 

2. Завантажити архів LCMS MOODLE та розархівувати його в кореневий каталог віртуального вузла 
http://moodle.Прізвище.іi. 

3. У вікні браузера відкрити сторінку з адресою http://moodle.Прізвище.ii, та виконати процедуру 
встановлення (тематика сайту довільна, наперед узгоджується з викладачем). Запам’ятайте 
логін та пароль адміністратора. 

IІ. Налаштування системи управління навчальними ресурсами MOODLE. 
4. Ознайомитися із основними блоками системи (блоки Навігація, Адміністрування (Керування), 

Календар). 
5. Перейти за посиланням Головна сторінка та використовуючи блок Адміністрування 

(Керування) розділ Головна сторінка відредагувати головну сторінку відповідно до тематики 
сайту (додати кілька пунктів меню до блоку Основне меню, за допомогою блоку Додати блок 
додати кілька блоків). 

6. Ознайомитися та налаштувати обліковий запис користувача використовуючи блок 
Адміністрування розділ Мій профіль. 

7. За допомогою блоку Адміністрування (Керування) розділ Управління сайтом переглянути і 
при потребі налаштувати параметри сайту використовуючи пункти меню: Повідомлення, 
Реєстрація, Розширені функції. 

8. Використовуючи блок Адміністрування (Керування) розділ Управління сайтом ознайомитися 
та з’ясувати призначення розділу (при потребі налаштувати): 

 Користувачі. За допомогою цього розділу додати п’ять нових облікових записів 

користувачів з різними ролями. З’ясувати призначення кожної ролі. 

 Курси. За допомогою цього розділу з’ясувати та встановити Типові налаштування курсу, 

Автоматичні налаштування резерних копій. 

 Журнал оцінок. За допомогою цього розділу з’ясувати та встановити Загальні 

налаштування журналу оцінок. Налаштувати буквенні оцінки відповідно до національної 

100-бальної системи оцінювання. 

 Відзнаки. За допомогою цього розділу з’ясувати та встановити Налаштування відзнак. 

 Локалізація. За допомогою цього розділу з’ясувати та встановити Установки локалізації. 

 Мова інтерфейсу. За допомогою цього розділу оновити існуючі та встановити додаткові 

локальні мовні пакети. 

 Плагіни (Модулі). За допомогою цього розділу з’ясувати та налаштувати кілька (не менше 

трьох) модулів. 

 Безпека. За допомогою цього розділу з’ясувати та налаштувати Повідомлення, Антивірус. 

 Зовнішній вигляд (Сторінки сайту). Додати до стандартних тем ще кілька (теми можна 

завантажити з офіційного сайту www.moodle.org). Змінити тему сайту та налаштувати її 

(при необхідності змінити (добавити) логотип, кольорову схему теми, т.п.). 

 Головна сторінка. За допомогою цього розділу налаштувати вигляд головної сторінки. 

 Сервер. За допомогою цього розділу переглянути та налаштувати параметри швидкодії. 

 Звіти. За допомогою цього розділу переглянути та налаштувати параметри звітів. 

 Розробка. За допомогою цього розділу з’ясувати призначення параметрів для розробки. 

9. Надіслати звіт викладачеві. 
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Контрольні запитання 
1. Що таке система управління навчальними ресурсами? 
2. Яке призначення систем управління навчальними ресурсами? 
3. Назвати відомі системи управління навчальними ресурсами. 
4. Які вимоги до програмного забезпечення для роботи систем управління навчальними 

ресурсами? 
5. Які основні кроки потрібно зробити для встановлення системи MOODLE на локальному 

комп’ютері? 
6. Які основні ролі можна використовувати в системі MOODLE? 
7. Які основні налаштування можна виконати в системі MOODLE? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. Адміністрування системи управління навчальними ресурсами 

MOODLE (робота з курсами) 

Тема: Адміністрування системи управління навчальними ресурсами MOODLE (робота з курсами). 

Мета: Навчитися створювати та налаштовувати навчальні курси в системі управління навчальними 

ресурсами MOODLE. 

Теоретичні відомості 
Робота з курсами 

Розглянемо основні етапи створення електронного навчального курсу в системі MOODLE. В 

системі MOODLE для зручності орієнтації у великій кількості навчальних курсів та їх структуризації 

використовуються категорії та підкатегорії. Тому при створенні нового курсу слід вказати, до якої 

категорії (підкатегорії) буде відноситись даний курс. Якщо потрібної категорії не існує, то її необхідно 

створити. 

Створення категорій (підкатегорій) 

Для створення категорії адміністратору системи потрібно обрати в блоці Керування сайтом 

пункти Курси -> Робота з курсами і «натиснути» посилання Створити нову категорію (Рис. 44). 

 

Рис. 44. Вікно переходу до редагування категорії і додавання підкатегорій 

З’явиться вікно Додати нову категорію, в якому потрібно прописати назву категорії, що 

створюється. Можна, але не обов’язково, дати короткий опис категорії у вікні текстового 

редактора. Натискання на кнопку «Створити категорію» завершує процес створення категорії 

(Рис. 45).  

Надалі за допомогою кнопок інструментів, розташованих у блоці «Керування» на сторінці 

«Категорії курсів», можна вносити зміни, видаляти, перейменовувати категорії, робити їх 

підкатегоріями інших категорій, пересувати категорію вище/нижче в списку категорій, робити 

назву категорії невидимою для студентів. 

Створення електронного курсу 
Для того, щоб створити власний електронний курс у системі MOODLE потрібно обрати в блоці 

Керування сайтом пункти Курси -> Робота з курсами і «натиснути» посилання Створити новий курс 

(Рис. 44). 
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Рис. 45. Фрагмент вікна створення категорії (підкатегорії) 

З’явиться вікно Додати новий курс, в якому потрібно прописати повну назву та коротку назву 

курсу. Всі інші параметри (до кожного параметра є пояснення, яке можна вивести на екран після 

«натиснення» на знак запитання ( )) потрібно вказати відповідно до потреб навчального курсу 

(Рис. 46). 

 

Рис. 46. Вікно додавання нового курсу 

Формати курсів 
Існує кілька форматів для створення електронних навчальних курсів у сиcтемі MOODLE. 

Розглянемо деякі з них. 

Формат-календар (потижневий формат): структурування навчального матеріалу за цим 

форматом і навчання на курсі організовується потижнево з точним терміном початку та закінчення 

як кожного тижня, так і всього курсу (Рис. 47).  



Адміністрування веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем 83 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Рис. 47. Фрагмент вікна для створення курсу в потижневому форматі 

Формат-структура: цей формат зовні нагадує потижневий формат, але структурування 
навчального матеріалу і саме навчання на курсі організовується за розділами (модулями), темами, 
визначеними програмою курсу. Хоча курс зовні не прив’язаний до календаря, для курсу і кожного 
його навчального елементу можна встановити час почату і час закінчення роботи з ним. Цей 
формат найбільш прийнятний при організації навчання за дистанційною формою, а також при 
використанні змішаної моделі навчання (Рис. 48). 

 

Рис. 48. Фрагмент вікна для створення курсу в тематичному форматі 

 

Рис. 49. Вікно для створення форуму 
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Формат-форум: за цим форматом курс організовується на основі одного великого форуму, 
тому цей формат може використовуватися не лише як курс, але й як одна велика дошка 
повідомлень (Рис. 49).  

Резервне копіювання курсу 
Використання системи MOODLE надає можливість робити резервні копії курсів. Для 

налаштування параметрів резервного копіювання курсів адміністратор у блоці «Керування» 
повинен обрати пункти «Курси» -> «Резервні копії» (Рис. 50).  

 

Рис. 50. Налаштування резервної копії курсів 

Після цього він  може вказати, яких користувачів, які елементи, файли та інші ресурси курсу, 
які службові відомості про курс і кількість копій потрібно резервувати, а також можна призначити 
автоматичне створення резервних копій у певний день тижня і час та місце для їх збереження. 
Призначення параметрів резервного копіювання в системі MOODLE та їх можливі значення 
інтуїтивно зрозумілі. 

Безпосередньо резервне копіювання курсу здійснюється автором курсу (викладачем) за 
допомогою блоку «Керування» відповідного курсу і пункту «Резервування курсу». Після обрання 
цього режиму з’являється вікно з переліком всіх ресурсів курсу, в якому можна відмітити, які саме 
ресурси курсу потрібно додати до резервної копії, а також вказати чи потрібно включати відомості 
про користувачів курсу, відомості про події на курсі, приєднати файли користувачів, файли курсу, 
файли сайту, використані в курсі, чи включити відомості з історією оцінювання, чи додати до 
резервної копії призначених користувачів на відповідні ролі курсу. 

З резервною копією курсу або копіями курсу, створеними раніше можна виконувати такі дії: 
розпакувати zip-архів, отримати список всіх файлів, що знаходяться в архіві, відновити курс або 
перейменувати архівний файл. Файли іншого формату (наприклад, *.html, *.xml) можна 
редагувати, або перейменувати. Крім того, обрані файли можна перемістити в інший каталог, 
повністю видалити або створити zip-архів. 

Створення контенту електронного навчального курсу 
Головна сторінка курсу розбита на розділи. Вміст курсу створюється шляхом додавання 

ресурсів і елементів курсу до певних розділів з урахуванням програми курсу, його навчально-
методичного забезпечення, а також у відповідності до вимог, яким повинен задовольняти 
електронний навчальний курс. 

Основні ресурси курсу це інформаційні, методичні та інші матеріали у вигляді текстів, 
сторінок, гіперпосилань, файлів, які створюються на сайті або завантажуються на нього. За 
допомогою цих матеріалів розкривається зміст курсу. 

У першому розділі головної сторінки курсу може бути представлена загальна характеристика 
курсу: новини курсу, мета і завдання курсу, програма курсу, структура курсу, календарний план 
курсу, відомості про форми контролю та критерії оцінювання навчальної діяльності студентів з 
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курсу, перелік друкованих та інших інформаційних ресурсів з курсу, тематика курсових робіт, 
перелік програмного забезпечення, глосарій курсу. 

Щоб створити ресурс у певному розділі курсу, потрібно спочатку натиснути на кнопку 
«Редагувати» у правому верхньому куті головної сторінки курсу. В результаті цього система 
перейде в режим редагування і в кожній секції (розділі) курсу з’являться посилання «Додати 
діяльність або ресурс» (Рис. 51). Далі потрібно використати це посилання, після чого відкриється 
додаткове вікно, в якому у полі «Ресурси» слід обрати один з видів ресурсів, що відповідає 
формату навчального матеріалу і додається до відповідного розділу (Рис. 52). 

 

Рис. 51. Режим редагування курсу  

 

Рис. 52. Режим додавання ресурсу до курсу 

Дамо стислу характеристику кожному типу ресурсу, що може бути використаний при 

створенні курсу.  

Використання ресурсу «Книга» дозволяє викладачеві створювати багатосторінкові ресурси в 

книжковому форматі, з глав і підрозділів. Книги можуть містити медіа-файли, текст, а також 

можуть бути корисними для відображення тривалих уривків з відомостями, які можна розбити на 

розділи. Ресурс «Книга» може бути використаний для відображення матеріалів та читання 

окремих модулів навчання, як штатний відомчий довідник, як демонстрація портфоліо 

студентських робіт. 

Використання ресурсу «Напис» надає можливість вставляти невеликий текст, зображення, 

або інший об’єкт мультимедіа прямо на головній сторінці курсу, що відображається у межах 

відповідної теми (розділу). 
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Використання ресурсу «Сторінка» надає викладачу можливість створити веб-сторінку, 

використовуючи вбудований текстовий редактор. За допомогою цього ресурсу можна показувати 

текст, картинки, звук, відео, веб-посилання та вбудований код, такий як документи, календарі, 

мапи Google. Переваги використання ресурсу «Сторінка» у порівнянні з ресурсом «Файл» (див. 

далі) полягають у тому, що ресурс стає більш доступним (наприклад, для користувачів мобільних 

пристроїв), його легше оновлювати. Для великих обсягів контенту рекомендується 

використовувати ресурс «Книга» замість ресурсу «Сторінки». Сторінка може бути використана, 

щоб представити вимоги та положення курсу або короткі відомості про програму курсу, а також, 

щоб впровадити кілька відео або звукових файлів разом з пояснювальним текстом. 

Ресурс «Тека». Багато ресурсів можуть бути вже створені автором курсу в електронному 

вигляді, тому можна додати посилання на файл, що завантажується, або на зовнішній сайт, або 

просто показати повний зміст каталогу курсу й надати можливість користувачу самостійно 

вибирати потрібні файли. Все це досягається з використанням ресурсу «Тека», що забезпечує 

доступ до окремих тек (каталогів) файлової системи курсу. За допомогою цього ресурсу студенти 

можуть переглядати файли, що знаходяться у доступних для них теках (каталогах). Папки і файли в 

них розміщуються з використанням режиму «Файли курсу» в блоці «Керування». Це простий 

спосіб надати доступ студентам до багатьох файлів, використовуючи лише одне посилання. 

Використання ресурсу «Файл» дозволяє викладачу надати файл у вигляді ресурсу курсу. Де 

це можливо, файл буде відображатися в курсі, в іншому випадку студентам буде запропоновано 

завантажити його. Файл може включати допоміжні файли, наприклад, HTML-сторінки можуть мати 

вбудовані зображення або флеш-об'єкти. Слід звернути увагу, що студенти повинні мати 

відповідне програмне забезпечення на своїх комп'ютерах для того, щоб відкрити відповідний 

файл (наприклад, .doc .pdf .djvu). Ресурс «Файл» може бути використаний, щоб розміщувати 

презентації, щоб включити міні-сайт в якості ресурсу курсу, щоб забезпечити додаткові файли для 

певних програм (наприклад, малюнки Photoshop .psd), які б студенти могли редагувати і подавати 

їх для оцінювання. 

Ресурс «Пакет IMS» – це рішення для реалізації послуг у мережах зв’язку на базі IP, що 

являє собою перехід від класичних телекомунікаційних технологій до Internet-технологій. 

Технологія IMS – це стандарт, що є базовим для більшості виробників обладнання і забезпечує 

можливість створити однорідне середовище для надання широкого спектру мультимедійних 

послуг, створюючи основу для конвергенції фіксованих і мобільних мереж. Вибір потрібного 

ресурсу відкриває сторінку редагування й налаштування цього ресурсу. Пакети з IMS-контентом 

можна створювати і редагувати з використанням різних контент-засобів. Вміст пакету, зазвичай, 

відображається на кількох сторінках, з навігацією між сторінками. За допомогою контент-засобу 

створюється архів, який потім може бути завантажений до курсу в системі MOODLE. Zip-файл з 

IMS-контентом розпаковується в системі MOODLE автоматично, а сам зміст пакету відображається. 

Використання ресурсу «Гіперпосилання» надає можливість встановити зв'язок з доступними 

web-сторінками в мережі Internet або файлами у комп'ютерній мережі. При активуванні ресурсу 

цього виду, web-сторінка або файл завантажується на комп'ютер користувача. Звичайні web-

сторінки будуть відображатися у вікні браузера, а файли будуть відкриватися тими програмними 

засобами, для яких вони створені. Якщо відповідний програмний засіб інтегровано з браузером, 

то файл буде відкриватися у вікні браузера. Якщо програмний засіб не інтегровано з браузером, то 

перегляд файлу буде відбуватися у новому вікні, створеному цим програмним засобом. Також 

завантажуваний файл може бути збережений, а потім переглянутий користувачем за допомогою 

відповідного програмного забезпечення. Ресурс «Гіперпосилання» має багато налаштувань, за 
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допомогою яких можна управляти виглядом вікон і параметрами посилань. Використання цього 

ресурсу надає можливість в електронному курсі розміщувати файли різних типів.  

Створення в електронному курсі елементів для навчальної діяльності студентів 
Для управління навчальною діяльністю студентів у процесі вивчення курсу, а також для 

організації контролю і оцінювання цієї діяльності, в системі MOODLE є спеціальні засоби, що 

додаються до курсу за допомогою посилання «Додати діяльність або ресурс» (Рис. 53). 

 

Рис. 53. Режим додавання видів діяльності до курсу 

Розглянемо призначення елементів курсу, що передбачають певні види діяльності студентів. 
«База даних» – даний модуль надає можливість викладачу і студенту створювати, вносити 

зміни, продивлятися та шукати записи в базі даних. Записи можуть включати рисунки, посилання, 

числа, текст та інші формати.  

Даний елемент можна використовувати для того щоб: 

 спільно накопичувати статті, книги, гіперпосилання, бібліографічні посилання, що відносяться 

до певної теми; 

 виставляти створені студентами фотокартки, плакати, сайти, тексти на загальний огляд 

учасників курсу, щоб студенти мали змогу коментувати та рецензувати роботи один одного; 

 складувати на основі зроблених учасниками курсу зауважень і поданих ними голосів 

остаточний список потенційних варіантів для проекту; 

 надавати студентам простір для зберігання файлів. 

«Вибір» – модуль діяльності використання якого дозволяє викладачу задати одиночне 

питання і запропонувати широкий вибір можливих відповідей. Результати вибору можуть бути 

опубліковані після того, як студенти відповіли, після певної дати, або не публікуватися взагалі. 

Результати можуть бути опубліковані зі студентськими іменами або анонімно. Діяльність «Вибір» 

може бути використана: 

 в якості швидкого опитування для стимулювання осмислення теми; 

 щоб швидко перевірити розуміння студентів; 

 для полегшення прийняття рішення студентом, наприклад, дозволяючи студентам голосувати 
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за напрямком до курсу. 

«Вікі» (Wiki) – цей модуль уможливлює спільну групову роботу студентів, які навчаються. Ця 

технологія спеціально була розроблена для колективної роботи, зберігання та структуризації 

відомостей (в основному гіпертексті) шляхом взаємодії користувача з веб-сайтом. Будь-який 

учасник курсу може редагувати wiki-статті. Усі виправлення wiki-статей зберігаються в базі даних, 

користувач має змогу запитувати будь-який попередній варіант статті або для порівняння різниці 

між будь-якими двома попередніми варіантами статей за допомогою посилання «Останні 

виправлення». Використовуючи інструментарій «Вікі», студенти, які навчаються на курсі, працюють 

разом над редагуванням однієї wiki-статті, відновленням і зміною її змісту. Редактор, вбудований в 

«Вікі», надає можливість вставляти в текст статті таблиці, малюнки й формули. Залежно від 

налаштувань групової роботи MOODLE може містити в собі дванадцять різних wiki-редакторів. При 

колективній роботі викладач, використовуючи функцію «Історія», може відстежити внесок 

кожного учасника в створенні статті й оцінити його. 

«Глосарій» – використання цього модуля надає можливість створювати й редагувати список 

визначень, як у словнику. Наявність глосарія, що пояснює ключові терміни, використані в 

навчальному курсі, просто необхідна в умовах дистанційної самостійної роботи студентів. Модуль 

«Глосарій» полегшує викладачу завдання з створення подібного словника термінів. Глосарій може 

бути відкритий для створення нових записів (статей), не тільки для викладача, але й для студентів. 

Глосарій - один зі способів фундаментально поліпшити їхній досвід дослідницької самостійної 

роботи. Модуль курсу «Глосарій» надає можливість коментувати й оцінювати статті як 

викладачам, так і студентам.  

«Завдання» – використання цього модуля діяльності дозволяє викладачам видавати 

завдання, збирати роботи, оцінювати їх та залишати відгуки на ці роботи. Студенти можуть 

відправляти будь-який цифровий контент (файли), такий як текстові документи, електронні 

таблиці, картинки, аудіо та відео файли. Крім того можна дозволити студентам вводити відповідь 

безпосередньо в редакторі на сайті. Також завдання може слугувати нагадуванням для студентів, 

що їм потрібно зробити в «реальному світі», наприклад, якась творча робота, яка не може мати 

оцифрованого виду. При розгляді завдання викладачі можуть залишати текстові відгуки або файли 

з детальним роз’ясненням роботи студента. Завдання можуть бути оцінені в числовому виразі або 

буквеною шкалою. Також доступний розширений метод оцінювання у вигляді рубрик. Фінальна 

оцінка за роботу буде записуватися до журналу оцінок. 

«Зовнішній засіб» - використання цього модуля діяльності дозволяє студентам взаємодіяти з 

навчальними ресурсами та діяльністю на інших веб-сайтах. Наприклад, за допомогою зовнішнього 

засобу можна забезпечити доступ до нового типу діяльності або навчальних матеріалів від 

видавця. Для створення діяльності зовнішнього засобу потрібен постачальник засобів 

(провайдер), який підтримує ЗНВ (Засіб Навчальної Взаємодії - Learning Tools Interoperability). 

Викладач може створити діяльність зовнішнього засобу або використати засіб, налаштований 

адміністратором сайту. 

«Обстеження» - використання цього модуля передбачає ряд обстежень, які можуть бути 

корисні при оцінюванні і стимулюванні навчання в дистанційних курсах. Викладач може 

використовувати його, щоб зібрати дані про студентів, які допоможуть їм дізнатися про їх групу і 

відбитися на їх власному навчанні. Слід відзначити, що ці інструменти обстеження попередньо 

заповнюються питаннями. Викладачам, які хочуть створити своє власне дослідження, слід 

використовувати модуль зворотного зв'язку. 
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«Семінар» – це вид заняття, використання якого надає можливість не тільки виконувати 

власну роботу, а й оцінювати результати роботи інших слухачів курсу. Для цього викладач може 

передбачити застосування різних стратегій оцінювання. У підсумковій оцінці враховується не лише 

якість власних робіт студента, але й діяльність студента в якості рецензента. Проведення семінарів 

сприяє координації роботи колективу і надає можливість різноманітними способами оцінювати 

роботи студентів.  

«Тест» – використання цього модуля надає можливість створювати набори тестових 

завдань. Тестові завдання можуть бути з кількома варіантами відповідей, з вибором істина/хиба, є 

завдання, що передбачають коротку текстову відповідь, завдання на відповідність, завдання типу 

есе й інші. Усі питання зберігаються в базі даних і можуть бути використані знову в цьому ж курсі 

(або в інших). Тести можуть бути навчальними, коли у студентів є можливість подивитися 

правильні відповіді, або контрольними, коли студентам повідомляється тільки оцінка. Студентам 

можна надати можливість проходити тест кілька разів, при цьому кожна спроба автоматично 

оцінюється. Також за допомогою цього модуля надає можливість виконувати статистичне 

опрацювання результатів тестування і експортувати їх у зовнішні файли. 

«Урок» – використання цього модуля надає можливість викладачу створювати для студентів 

ресурс, за допомогою якого процес засвоєння навчального матеріалу здійснюється на основі їхніх 

відповідях. Структура такого ресурсу являє собою свого роду блок-схему.  Даний елемент 

будується за принципом чергування сторінок з теоретичним матеріалом і сторінок з навчальними 

тестовими завданнями й питаннями. Послідовність переходів зі сторінки на сторінку заздалегідь 

визначається викладачем – автором курсу, і залежить від того, як студент відповідає на запитання. 

На неправильні відповіді викладач може дати відповідний коментар. Базуючись на відповідях 

студента, система пересилає його на наступні сторінки, або повертає на попередні сторінки для 

більш ґрунтовного вивчення. Модуль «Урок» досить гнучкий, але потребує деяких налаштувань. 

«Форум» – цей модуль використовується для організації дискусії й групується по темах. Після 

створення теми кожен учасник дискусії має змогу додати до неї свої відповіді або прокоментувати 

вже наявні відповіді. Для того щоб вступити в дискусію, користувач має змогу просто переглянути 

теми дискусій і відповідей, які пропонуються іншими. Це особливо зручно для нових членів групи, 

для швидкого освоєння основних завдань, над якими працює група. Історія обговорення цих 

проблем зберігається в базі даних. Користувач також може зіграти й більш активну роль в 

обговоренні, пропонуючи свої варіанти відповідей, коментарі й нові теми для обговорення. У 

кожному електронному курсі в системі MOODLE є можливість створення кількох форумів. 

«Чат» – цей модуль призначений для організації дискусій і ділових ігор у режимі реального 

часу. Користувачі системи мають можливість обмінюватися текстовими повідомленнями, 

доступними як усім учасникам дискусії, так і окремим учасникам на вибір.  

«SCORM-пакет» – використання цього модуля надає можливість імпортувати пакети з 

набором об'єктів навчального призначення, що відповідають міжнародним стандартам SCORM і 

AICC обміну навчальними матеріалами, й може включати web-сторінки, графіку, програми на 

Javascript, Flash-презентації та інші складові, що працюють у web-браузері. Модуль «SCORM-

пакет» дає можливість завантажувати будь-які стандарти пакетів SCORM або AICC, створені у 

зовнішніх системах, і робити їх частиною навчального курсу.  

Якщо для користувача недостатньо описаних можливостей для організації навчальної 

діяльності студентів, то він має змогу додати інші модулі, які не включені до офіційної версії 

системи MOODLE. 
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Робота з журналом оцінок  
Для одержання статистичних даних про навчальну діяльність студентів, а також для їх 

опрацювання з метою аналізу різних показників успішності з конкретної дисципліни, в системі 

електронного навчання на базі програмного продукту MOODLE є можливість створити журнал 

оцінок з дисципліни, структура якого містить категорії і підкатегорії.  

Журнал оцінок – це репозиторій, що містить оцінки за всі види навчальної діяльності 

студентів, передбачені структурою електронного навчального курсу. Щоб отримати доступ до 

журналу оцінок, потрібно увійти до курсу і в адміністративному блоці «Керування» обрати 

«Журнал оцінок». Якщо користувач є адміністратором, автором або викладачем курсу, то він буде 

бачити журнал оцінок у вигляді, поданому на Рис. 54. 

 

Рис. 54. Фрагмент журналу оцінок (для викладача) 

До журналу оцінок входять такі елементи: 

 категорія оцінок – категорія поєднує оцінки й містить налаштування з їхньої обробки й 

відображення; 

 елемент оцінювання – містить числове значення оцінки для кожного учасника курсу й 

налаштування з обробки й відображення цього елемента; 

 оцінка – конкретне значення оцінки студента. 

Оцінка – це числове значення, прив’язане до учасників курсів. Оцінка містить саме значення, 

а також налаштування щодо її відображення, наприклад, налаштування блокування і 

приховування оцінок.  

Оцінки містять велику кількість налаштувань для обчислень, підрахунку підсумків і 

відображення з метою задоволення запитів учасників навчального процесу. 

Більшість елементів курсу, наприклад, завдання, форуми, тести можуть оцінюватися. 

Оцінкою може служити як число, так і слова (фрази) з системи рейтингів або шкал.  

За замовчуванням власні оцінки з усіх видів занять курсу студенти можуть побачити, 

скориставшись посиланням «Журнал оцінок» в блоці «Керування» (Рис. 55). 
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Рис. 55. Фрагмент журналу оцінок (для студента) 

Для виставлення оцінок можна скористатися кількома способами: обравши в структурі курсу 

потрібний елемент навчальної діяльності; обравши у блоці «Діяльність» посилання на потрібний 

елемент навчальної діяльності; обравши безпосередньо посилання «Журнал оцінок» у блоці 

«Керування».  

Виставлення оцінок за види навчальної діяльності 
Якщо в структурі курсу обрати потрібний елемент навчальної діяльності, який потрібно 

оцінити, і натиснути на посилання «Перегляд/оцінювання всіх відповідей», то у вікні, що з’явиться, 

можна виставити оцінки за обраний вид навчальної діяльності увімкнувши додатковий параметр 

«Швидке оцінювання» (Рис. 56). 

 

Рис. 56. Перехід до режиму виставлення оцінок 

Якщо в полі «Оцінка» обрати посилання ( ), то відбувається перехід до форми виставлення 

оцінки (Рис. 57). 

В цьому вікні можна виставити оцінку, використовуючи поле «Оцінка», написати коментар 

до виконаного завдання і до виставленої оцінки. Це  зручно у тому випадку, коли оцінка 

виставляється за звіт про роботу, що надісланий у вигляді файлу (кількох файлів) або вигляді 

тексту. Коментар з оцінкою можна відправити студенту на електронну пошту, поставивши відмітку 

біля напису «Повідомити студентів» і «натиснувши» мишею на кнопці «Зберегти». 
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Рис. 57. Вікно виставлення оцінки за звіт про виконання завдання 

Якщо завдання передбачає відправлення файлу зі звітом про виконану роботу на перевірку, 
то викладач може завантажити цей файл (див. Рис. 57), перевірити результати роботи студента, 
зробити відповідні виправлення і зауваження в тексті цього документу, зберегти його під іншим 
ім’ям, а потім завантажити перед тим як відправити повідомлення. Для цього потрібно в полі 
«Відгук файлом» натиснути на кнопку «Додати…», обрати файл із зауваженнями і відправити його 
на сервер, натиснувши кнопку «Зберегти» . Цей файл студент може завантажити, переглянути 
зауваження, виправити свій звіт і надіслати на повторну перевірку (якщо це передбачено 
відповідними налаштуваннями завдання).  

Виставлена оцінка за певний вид навчальної діяльності студента передається до журналу 
курсу. Передана оцінка зберігається в базі даних журналу незалежно від елементу курсу. Оцінка 
також зберігається й у базі даних елемента курсу, що відповідає певному виду навчальної 
діяльності.  

Використання журналу оцінок надає адміністраторам і викладачам інструменти для зміни 
характеру обчислень, підрахунку підсумків, відображення й ручної зміни оцінок.  

Інший спосіб виставлення оцінки – це їх виставлення в самому журналі. Для цього потрібно 
увійти до журналу курсу, знайти потрібного студента в списку студентів та вид діяльності, який 
потрібно оцінити, і в комірку проставити оцінку в ручному режимі (Рис. 58). 
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Рис. 58. Режим редагування оцінок у журналі 

Зауважимо, що порожня комірка – це просто відсутній запис у журналі, який може означати 
різні ситуації. Наприклад, це може бути комірка студента, який ще не виконав завдання, або 
виконане завдання ще не оцінене викладачем, або оцінка вручну вилучена з журналу. 

Тому потрібно враховувати різні можливі ситуації при виборі стратегії підрахунку підсумків за 
навчальну діяльність студентів. 

Оцінка – це найменша структурна одиниця в журналі оцінок. Тому на неї впливають 
налаштування на різних рівнях структури журналу. Ось деякі з них: 

 середнє оцінок - сума всіх оцінок ділиться на загальну кількість оцінок; 

 нижня оцінка - найменша оцінка після нормалізації (зазвичай використовується разом з опцією 
«Враховувати тільки непусті оцінки»); 

 вища оцінка - найбільша оцінка після нормалізації;  

 сума оцінок - сума всіх значень оцінок, при цьому шкали ігноруються. Це єдина стратегія, при 
якій не відбувається нормалізації. Максимум за категорію обчислюється як сума усіх 
максимумів, що брали участь у підрахунку підсумкової оцінки. 

В звичайному режимі перегляду журналу оцінок відображаються лише бали і підсумкова 
оцінка, без категорії чи спеціальних розрахунків оцінок, при цьому користувач бачить всіх 
студентів та їх оцінки за кожне заняття, що було оцінене, а також підсумкові бали для кожного 
студента курсу. 

У лівому верхньому куті вінка журналу оцінок є засіб фільтрації  (виведення) списку студентів 
по групам, якщо в даному курсі передбачений поділ студентів на групи (Рис. 59). 

 

Рис. 59. Приклад вибору фільтрації за групами у журналі оцінок 

Користувач має змогу відсортувати список студентів у журналі оцінок за алфавітом за їх ім’ям 
чи за прізвищем, натиснувши на відповідне посилання в колонці «Прізвище/Ім’я» (див. Рис. 59). У 
свою чергу, ім’я чи прізвище студента у колонки «Прізвище/Ім’я» є посиланням, натиснувши на 
яке будуть відображатися відомості про нього з можливістю їх редагування, якщо викладач має на 
це відповідні права. Якщо в журналі натиснути на графічне посилання «Оцінки для користувача» 
напроти імені студента в списку (див. Рис. 59), то буде виведений журнал з оцінками обраного 
студента. 

Дії з журналом оцінок 
Розглянемо детальніше дії, що можна здійснювати з журналом оцінок. Серед них є різні 
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режими перегляду оцінок, перегляду категорій і елементів, перегляд і редагування шкал, що 
використовуються при оцінюванні навчальної діяльності студентів, режим експорту журналу у різні 
формати подання та деякі інші (Рис. 60). 

 

Рис. 60. Список з діями над журналом оцінок  

Режим перегляду журналу оцінок розглянуто у попередньому пункті. Розглянемо коротко 
інші дії з журналом оцінок: 

 Категорії і елементи – надає можливість автору курсу одержати вичерпні відомості про 
кожен з розділів та елементів журналу оцінок курсу з можливістю керування ними (Рис. 
61). 

 

Рис. 61. Журнал оцінок. Категорії і елементи 

 Шкали – використання цього режиму надає можливість автору курсу переглянути 
відомості про те, які з шкал оцінювання були задіяні в даному курсі (приклади таких шкал 
зображено на Рис. 62). 

  

Рис. 62. Журнал оцінок. Шкали 

 Букви – використання цього режиму надає можливість відмовитися від типових 
налаштувань граничних меж оцінок і задати нові межі (Рис. 63). 

 Імпорт – надає можливість завантажувати файли формату csv та xml. 

 Експорт – надає можливість зберігати журнал оцінок у певних форматах, зокрема: 
текстовому, Excel, XML, OpenCalc, і завантажувати його для подальшої роботи з 
журналом. 
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Рис. 63. Журнал оцінок. Букви 

 

Рис. 64. Журнал оцінок. Імпорт 

 

Рис. 65. Журнал оцінок. Експорт 

Шкали оцінок 
Зазвичай в системі електронного навчання використовується певна кількість стандартних 

шкал оцінювання, доступних усім. Крім них, адміністратор системи може створити нові шкали для 
загального використання у різних курсах, або автор курсу може додати свої власні шкали, доступні 
тільки йому, котрі він має можливість редагувати чи вилучати. 
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Шкали оцінок використовуються лише для оцінювання тих видів навчальної діяльності 
студентів, які перевіряє і виставляє викладач. Результати виконання тестів, та інших завдань, де 
оцінка у вигляді кількості набраних балів обчислюється комп’ютером, до цих шкал не 
приводиться.  

Адміністратор системи, натиснувши посилання «Шкали» в блоці «Керування сайтом» на 
головній сторінці системи MOODLE, може побачити перелік шкал, що використовуються в системі, 
й оцінки, які вони містять (Рис. 66). Можна або відредагувати існуючу шкалу, або видалити її. При 
цьому, якщо шкала використовується в якомусь курсі, то видалити її буде неможливо. 

Автор курсу в режимі перегляду шкал при роботі з журналом оцінок (див. Рис. 62) також 
може побачити шкали, які використовуються на його курсі.  

 

Рис. 66. Фрагмент вікна зі шкалами, що використовуються в системі 

Якщо наявні шкали не задовольняють користувача, то він має можливість створити нові 
шкали. Для цього необхідно натиснути кнопку «Додати нову шкалу» (Рис. 62) і у вікні, що 
з’явиться, ввести її назву, в полі «Шкала» ввести оцінки даної шкали, відділяючи одну оцінку від 
іншої комою, наприклад: відмінно, добре, задовільно, незадовільно, або: 5, 4, 3, 2, або: 
Зараховано, незараховано, або щось інше. 

У полі «Опис» можна ввести пояснення щодо застосування цієї шкали оцінок. Після цього 
потрібно натиснути кнопку «Зберегти» (Рис. 67). 

 
Рис. 67. Створення шкали 

В результаті створена шкала оцінок буде доступна для використання в курсі, де треба обрати 
шкалу для оцінювання певного виду діяльності студентів, а оцінки цієї шкали будуть присутні у 
списку для вибору оцінки при оцінюванні результатів роботи конкретного студента.  
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Загальні завдання 
1. За допомогою програмного комплексу «Денвер» або «Open Server» та створеного віртуального 

вузла http://moodle.Прізвище.іi відкрити сайт створений в попередній лабораторній роботі. 

2. Використовуючи блок Керування розділ Керування сайтом ознайомитися та з’ясувати 

призначення розділів (при потребі налаштувати): 

 Курси. Налаштувати параметри курсу за замовченням. 

 Журнал оцінок. 

 Значки. 

3. За допомогою блоку Керування розділ Керування сайтом ->Курси створити три курси різних 

форматів (відповідно до тематики сайту) розмістивши їх у категорії «Різне». Призначити 

обліковий запис адміністратора у ролі Викладач до кожного курсу. 

4. Відкрити один із курсів та використовуючи блок Адміністрування розділ Управління курсом 

з’ясувати призначення відповідних пунктів меню цього розділу.  

5. За допомогою блоку Керування розділ Керування сайтом ->Курси додати дві нових категорії 

відповідно до тематики сайту (наприклад: «Математика» та «Інформатика») і створити у 

кожній категорії два курси (тематика відповідно до категорії), призначивши викладачем 

обліковий запис одного з користувачів. 

6. В одній із категорій (наприклад: «Математика») для одного із курсів призначити ще один 

обліковий запис в ролі Викладач. 

7. Розробити один із курсів однієї із категорій (наприклад: «Інформатика») з двома-трьома 

темами відповідно до назви курсу. При розробленні курсу обов’язково використати різні 

Ресурси та Види діяльності. При потребі деякі елементи курсу (плагіни: Ресурси, Види 

діяльності, Текстові редактори, Типи тестових завдань, Звіти і т.д.) можна додати (або 

відключити, або налаштувати) використовуючи блок Керування розділ Керування сайтом-

>Плагіни. 

8. Зробити бекап (резервну копію) розробленого курсу та зберегти файл бекапу на 

загальнодоступному ресурсі (наприклад: на мереженому диску SharedDocs у каталозі 

3kurs\moodle). 

9. Відновити файл бекапу (резервну копію) курсу створений іншим користувачем (студентом) та 

переглянути його. 

10. Перемістити відновлений курс у іншу категорію (наприклад: «Різне»). 

11. Переглянути статистику діяльності користувачів у курсі (наприклад: за останню годину, за 

сьогоднішній день, конкретного користувача і т.п.) 

12. Надіслати звіт викладачеві. 

 

Контрольні запитання 
1. Що таке курс? 

2. Які типи облікових записів користувачів можуть використовуватися в системі управління 

навчальними ресурсами MOODLE? 

3. Які є форми курсів в системі MOODLE? 

4. Що таке бекап (резервна копія) курсу і як  його можна використовувати? 

5. Які дії можна виконувати з журналом оцінок? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11. Адміністрування системи управління навчальними ресурсами 

MOODLE (встановлення додаткових модулів) 

Тема: Адміністрування системи управління навчальними ресурсами MOODLE (встановлення 

додаткових модулів). 

Мета: Навчитися встановлювати та налаштовувати додаткові модулі в системі управління 

навчальними ресурсами MOODLE. 

Теоретичні відомості 
Встановлення додаткових модулів 

Завдяки розвиненій модульній архітектурі, функціональність MOODLE може розширюватися 

сторонніми розробниками. Крім мовної підтримки й шаблонів оформлення, MOODLE надає 

можливість підключати такі типи модулів (Рис. 68): 

 елементи курсу; 

 звіти адміністратора; 

 типи завдань; 

 плагіни аутентифікацій; 

 блоки; 

 формати курсів; 

 звіти по курсах; 

 поля бази даних (для елемента 

курсу «База даних»); 

 плагіни передплати на курси; 

 фільтри; 

 звіти по оцінках; 

 формати експорту оцінок; 

 формати імпорту оцінок; 

 портфоліо; 

 типи питань у тестах; 

 формати імпорту/експорту тестів; 

 звіти по тестах; 

 сховища файлів; 

 типи ресурсів; 

 плагіни пошуку. 

Щоб встановити додатковий модуль, його вихідний код повинен бути розміщений у 

відповідному місці всередині потрібного каталогу системи MOODLE, а далі потрібно перейти в 

блоці Керування за посиланнями Керування сайтом>Повідомлення. Є три способи, як додатковий 

модуль може бути розміщений в системі MOODLE. 

Починаючи з версії MOODLE 2.5, додатковий модуль може бути розгорнутий зсередини 

системи MOODLE, або безпосередньо з каталогу MOODLE модулів або шляхом завантаження ZIP 

файлу. Веб-сервер повинен мати доступ на запис в каталог модулів, де повинен бути встановлений 

новий додаток. Крім того, код додаткового модуля може бути встановлений вручну на сервері. 

Встановлення безпосередньо з каталогу модулів MOODLE 
1. Увійдіть до системи як адміністратор і перейдіть за посиланням Керування > Керування 

сайтом > Модулі > Встановлення модулів (Рис. 69). 

2. Натисніть кнопку «Встановити додаток з каталогу модулів Moodle». 

3. Знайдіть потрібний модуль з кнопкою «Install», натисніть кнопку «Встановити», натисніть 

кнопку «Продовжити». 

4. Переконайтеся, що отримали повідомлення «Схвалення пройшло! Встановити доповнення». 

Встановлення із завантаженого ZIP файлу 
1. Перейдіть на офіційному сайті в каталог модулів MOODLE (Рис. 68), виберіть поточну версію 

системи MOODLE, потім виберіть модуль з кнопкою «Download» і завантажте файл ZIP. 

2. Зайдіть на сайт MOODLE як адміністратор і перейдіть  за посиланням Керування > Керування 

сайтом > Модулі > Встановлення модулів (Рис. 69). 

3. Завантажте файл ZIP, виберіть відповідний тип модуля, встановіть відповідну позначку, потім 

натисніть кнопку «Встановити модуль із ZIP файлу». 

4. Переконайтеся, що отримали повідомлення «Схвалення пройшло! Встановити доповнення». 
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Рис. 68. Додаткові модулі 

Для обох вищевказаних методів, після натискання на кнопку «Встановити модуль», 

користувача буде автоматично перенаправлено на Керування>Керування сайтом>Повідомлення 

після закінчення процесу установки (тобто після створення необхідних таблиць бази даних і т.д.) 

(Рис. 70). 
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Рис. 69. Встановлення модулів 

 

Рис. 70. Повідомлення 

Встановлення «вручну» на сервері 
Якщо не можна розгорнути додатковий модуль через веб-інтерфейс адміністрування, 

потрібно скопіювати його у файлову систему сервера «вручну». 

По-перше, визначте правильне місце в дереві коду системи MOODLE для вибраного типу 

модуля. Можливі місця: 

 /Шлях/до/Moodle/thema/ - теми; 

 /Шлях/до/Moodle/mod/ - модулі діяльності та ресурси; 

 /Шлях/до/Moodle/blocks/ - бічна панель блоків; 

 /Шлях/до/Moodle/question/type/ - типи питань; 

 /Шлях/до/Moodle/course/format/ - формати курс; 

 /Шлях/до/Moodle/admin/report/ - звіти адміністратора. 

1. Перейдіть на офіційному сайті в каталог модулів MOODLE (Рис. 68), виберіть поточну версію 

системи MOODLE, потім виберіть модуль з кнопкою «Download» і завантажте файл ZIP. 

2. Додайте або скопіюйте його на сервер MOODLE. 

3. Розпакуйте його в потрібному місці для відповідного типу модуля (або виконайте інструкції з 

додавання). 

4. Зайдіть на сайт MOODLE як адміністратор та перейдіть в Керування > Керування сайтом > 

Повідомлення (для більшості модулів отримаєте повідомлення про те, що модуль 

встановлено). 
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Видалення додаткових модулів 
Щоб видалити додатки потрібно: 

1. Увійти до Керування>Керування сайтом>Модулі>Огляд модулів і натиснути на посилання 
«Видалити» навпроти модуля, який потрібно вилучити. 

2. Використовуйте файловий менеджер для вилучення каталогів модуля відповідно до 
інструкцій. 

Загальні завдання 
1. За допомогою програмного комплексу «Денвер» або «Open Server» та створеного віртуального 

вузла http://moodle.Прізвище.іi відкрити сайт створений в попередній лабораторній роботі. 

2. Відвідати офіційний сайт системи MOODLE (www.moodle.org), вибрати та встановити кілька 

плагінів (не менше 5) з різних категорій (Activities, Blocks, Users, Course formats, Filters, Reports, 

Gradebook, Editors і т.д.). 

3. Продемонструвати роботу встановлених плагінів. 

4. Надіслати звіт викладачеві. 

Контрольні запитання 
1. Що таке модуль в системі управління навчальними ресурсами MOODLE? 

2. Які є типи модулів для системи управління навчальними ресурсами MOODLE? 

3. Які є способи встановлення додаткових модулів в системі управління навчальними ресурсами 

MOODLE? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12. Системи управління вмістом спеціального призначення (Open 

Journal Systems, MediaWiki) 

Тема: Системи управління вмістом спеціального призначення (Open Journal Systems, MediaWiki).  

Мета: Навчитися встановлювати та налаштовувати системи управління вмістом спеціального 

призначення. 

Теоретичні відомості 
Open Journal Systems 

Open Journal Systems (OJS) (http://pkp.sfu.ca/ojs_download) є системою управління і 

видавництва наукових журналів, що розроблена в рамках проекту Public Knowledge Project з 

метою розширення і поліпшення доступу до результатів наукових досліджень (Рис. 71). 

 

Рис. 71. Open Journal Systems 

У системі Open Journal Systems представлено комплекс функціональних можливостей і 

потужних інструментів керування видавничим процесом на всіх його етапах – від завантаження 

рукопису на сайт журналу до публікації. Головними особливостями функціонування платформи 

OJS є такі.  

1. OJS встановлюється локально і контролюється на локальному рівні.  

2. Автори самостійно завантажують свої рукописи, використовуючи доступний інтерфейс 

платформи. 

3. Усі подані рукописи й опубліковані статті архівуються на сайті журналу. У процесі видавництва 

в системі автоматично відслідковуються і зберігаються датовані записи про число 

завантажених файлів, показник прийнятих/відхилених статей, усі виконані над поданням дії і 

винесені редакторські рішення.  

4. Процес рецензування максимально автоматизований і неупереджений: у базі даних системи 

зберігається інформація про галузь наукових інтересів кожного рецензента і контактна 

інформація. 

5. Автоматизовано процес розсилання електронних листів користувачам з відомостями про 

кожен етап редакційного процесу.  

6. Редактори і системні адміністратори мають змогу самостійно змінювати налаштування 

системи, розробляти власний дизайн журналу та створювати шаблони листів для спілкування з 

користувачами.  

7. В OJS забезпечена можливість здійснювати видавничий процес дистанційно через мережу 

Internet, залучаючи авторів, рецензентів і редакторів з інших регіонів.  
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8. У системі підтримується публікація статей у різних форматах (html, pdf, mp3). Підтримка 

простих мультимедійних компонентів і повнокольорової графіки, реалізація яких є 

недоступною в паперовому форматі, успішно реалізується в електронних журналах на базі OJS.  

9. Наявна можливість прикріплення до основного тексту статті додаткових файлів (презентацій, 

аудіо- чи відеоматеріалів).  

10. Інструменти читання (Reading Tools) включають посилання на додаткові відомості про автора 

(зокрема, на e-mail адресу), дозволяють переглядати «стрічки новин» (RSS-feed) і здійснювати 

пошук подібного матеріалу на сайті.  

11. Сприяння інтерактивній взаємодії серед читачів шляхом використання модуля підписки з 

можливостями коментування й обговорення матеріалу читачами безпосередньо на сайті. 

12. Наявність повної контекстно-залежної довідки.  

13. Глобальна індексація змісту різними аналітичними службами, такими як Scopus, Web of Science 

та Google Scholar. 

Open Journal Systems – це надійне відкрите стандартизоване програмне забезпечення, що 

створене з метою надання електронним науковим виданням відкритого доступу, і як наслідок 

збільшення їх читацької аудиторії у світовому масштабі. Станом на липень 2011 року кількість 

електронних видань, що функціонують на базі OJS, складає більше 10000.  

Використання системи Open Journal Systems дозволяє забезпечити:  

 оперативність підготовки і публікації статті;  

 необмежений безперебійний доступ до контенту в будь-який час, з будь-якого робочого місця;  

 якісний пошук необхідних матеріалів за багатьма категоріями за допомогою низки пошукових 

інструментів;  

 доступ до журналу багатьох користувачів одночасно;  

 налагодження безпосереднього контакту користувачів з автором статті через електронну 

пошту;  

 одержання необхідного матеріалу в електронному вигляді, зручному для подальшої обробки, 

копіювання і т. п.  

Недоліками системи є відсутність автоматичної перевірки форматування тексту і 

відповідності форматів файлів, а також відсутність генерації списку посилань, що має бути 

внесений вручну. Однак електронна журнальна система Open Journal Systems найповніше 

відображає реальний процес видання журналу, включаючи всі необхідні етапи; гнучка в 

налаштуванні видавничого процесу; має найбільшу кількість інсталяцій у світі, активну підтримку зі 

сторони розробників і підтримку багатомовного інтерфейсу. 

MediaWiki 

MediaWiki (не плутати з WikiMedia) — програмний засіб для веб-сайтів, що працюють за 

технологією «вікі». Це одна із найпотужніших вікі-систем, написана спеціально для Вікіпедії і 

використовується у багатьох інших проектах фонду Вікімедіа. Програмний засіб розповсюджується 

під загальнодоступною громадською ліцензією GNU. 

Система MediaWiki написана мовою PHP з використанням реляційної бази даних (можна 

використовувати MySQL, PostgreSQL); підтримується використання програм memcached та Squid. 

Використання системи MediaWiki надає інтерфейс роботи з базою сторінок, розмежування 

прав доступу до адміністрування системи, можливість опрацювання тексту як у власному форматі, 

так і у форматах HTML та TeX (для формул), можливість завантаження зображень або інших файлів, 

а також інші можливості. Гнучка система розширень дозволяє користувачам додавати власні нові 

можливості та програмні інтерфейси.  
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Загальні завдання 
I. Встановлення системи управління вмістом спеціального призначення. 

1. За допомогою програмного комплексу «Денвер» або «Open Server» створити віртуальний 

вузол (доменне ім’я третього рівня): http://CMS.Прізвище.іi. (де CMS одна із систем управління 

вмістом спеціального призначення (Open Journal Systems, MediaWiki або за допомогою 

пошукової системи глобальної мережі Інтернет знайти та вибрати одну систему управління 

вмістом спеціального призначення), Прізвище записати латинськими літерами). 

2. Завантажити архів CMS та розархівувати його в кореневий каталог віртуального вузла 

http://CMS.Прізвище.іi. 

3. У вікні браузера відкрити сторінку за адресою http://CMS.Прізвище.ii та виконати процедуру 

встановлення (тематика сайту довільна, наперед узгоджується з викладачем). Запам’ятайте 

логін та пароль адміністратора. 

IІ. Налаштування системи управління спеціального призначення. 

4. Ознайомитися із основними елементами управління CMS спеціального призначення. 

5. Налаштувати систему відповідно до обраної тематики сайту. 

6. Наповнити сайт матеріалами відповідно до обраної тематики. 

7. З’ясувати та продемонструвати можливості використання системи управління спеціального 

призначення. 

8. Описати CMS за наступною схемою: 

 Назва, версія, автори, виробник, дистриб’ютор програмного засобу (CMS). 

 Ліцензія (спосіб розповсюдження). 

 Системні вимоги до програмно-апаратних засобів. 

 Наявність Інтернет підтримки (сайт). 

 Мова інтерфейсу. 

 Позитивні особливості програмного засобу (CMS). 

 Недоліки даного програмного засобу (CMS). 

 Можливі застосування програмного засобу (CMS). 

9. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що таке CMS? 

2. Що таке CMS спеціального призначення? 

3. Яке призначення CMS GLPI? 

4. Яке призначення CMS Open Journal Systems? 

5. Яке призначення CMS MediaWiki? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13. On-line системи управління вмістом (uCoz) 

Тема: On-line системи управління вмістом (uCoz). 

Мета: Навчитися створювати сайти за допомогою оn-line системи управління вмістом. 

Теоретичні відомості 
On-line системи управління вмістом uCoz 

uCoz - це безкоштовний веб-хостинг з вбудованою системою управління сайтом. Модулі uCoz 

можуть використовуватися як у єдиній зв'язці для створення повнофункціонального сайту, так і 

окремо, наприклад, в якості блог-платформи, веб-форуму і так далі (Рис. 72). 

 

Рис. 72. uCoz 

Фактично, uCoz - це безкоштовний веб-сервіс, використовуючи який можна створювати сайти 

різного рівня складності, та достатньо сильно відрізняється від традиційних безкоштовних 

хостингів. 

Перший крок до створення сайту – це реєстрація в системі. Логіном служитиме адреса 

електронної пошти. 

Після реєстрації в системі користувач відразу отримує: 

 Ім'я для сайту в Інтернет, яке вибирається користувачем. 

 Місце для збереження сайту. 

 Систему управління вмістом. 

 Готові дизайни для сайту. 

 uNet профіль. 

uNet являє собою систему єдиної авторизації майже на всіх сайтах, створених за допомогою 

Ucoz – технологій. Єдина авторизація – це можливість відвідувати різні сайти з одним аккаунтом, 

не реєструючись на кожному з них. Існує безпечний вхід – спеціальна форма для входу на сайти 

системи, що підтримують uID. 
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Рис. 73. Реєстрація користувача 

Сервіс унікальний, оскільки головним принципом для творців є принцип «максимум у 

всьому», а саме в: зручності використання; привабливості зумовлених дизайнів і можливостях 

ручної зміни дизайну; простоті і можливостях налаштування; функціональності; захисті від спаму і 

небажаних відвідувачів. Дуже зручна панель управління дозволяє швидко налаштувати сайт під 

будь-які потреби. Повне управління матеріалами сайту, здійснюється безпосередньо через сайт, 

що дуже спрощує роботу з сайтом. Повний доступ до коду шаблонів, дозволяє втілити в життя 

будь-які дизайнерські задумки. 

На сайті можуть бути розміщені різноманітні матеріали, які користувачі можуть завантажити і 

переглядати. 

Систему uCoz не потрібно завантажувати і встановлювати, досить просто зареєструватися, і 

системою вже можна користуватися. Користувачам надається: 

 Унікальна система управління сайтом (CMS), використання якої дозволяє створювати сайт 

будь-якого рівня складності. 

 Завантаження файлів через FTP або веб-інтерфейс користувача. 

 Велика кількість професійно налаштованих готових шаблонів (дизайнів); 

 Домен в будь-якій зоні (наприклад: mysite.ua). Якщо немає домену, можна користуватися 

доменом, який надається системою uCoz. 

 Необмежений дисковий простір. 

 Поштова адреса виду назва@мійсайт.ua. 

 Допомогу у вигляді Форуму та FAQ RSS. 

 Резервне копіювання даних. 

Модульна структура uCoz 
Систему uCoz можна ще назвати конструктором, з його деталей – модулів можна зібрати 

будь-який сайт. Модулі можна називати і веб-додатками. Поточні модулі регулярно 

вдосконалюються, а нові – додаються. Додаючи контент-модуль на сайт, користувач отримує 

повноцінний розділ, унікальний за призначенням. Також можна управляти дизайном кожного 

контент-модуля і його налаштуваннями окремо. 
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Модулі системи можуть бути оптимізовані і налаштовані під конкретний проект, що дозволяє 

створювати сайти будь-якої складності: великий інформаційний портал, інтернет-представництво 

компанії або ж простий сайт-візитку. Основні з них: форум, новини сайту, опитування, щоденник 

(блог), поштові форми, каталог статей, каталог файлів, гостьова книга, дошка оголошень, 

фотоальбом, міні-чат, каталог посилань, статистика відвідувань, FAQ (питання / відповідь).  

Для користувачів системи надається близько 300 шаблонів будь-якого характеру. На сайті 

utemplate.pro можна знайти безліч якісних і цікавих шаблонів для uCoz. При установці будь-якого 

шаблону, завантаженого з даного сайту, не виникне великих проблем. До кожного шаблону є 

демо-сайт, на якому можна подивитися, як він буде виглядати, і вирішити підійде він або ж ні.  

У всіх модулів є спільні та індивідуальні налаштування. Можна управляти дизайном кожного 

контент-модуля і його налаштуваннями окремо. У розділі «Утиліти» модуля знаходиться ряд 

допоміжних функцій. Модуль можна оглянути, тобто відкрити в браузері і побачити, що він із себе 

представляє. 

Деякі модулі недоступні для перегляду, замість цього вони забезпечені значком отримати 

код. Вхід на сайт, як користувач-адміністратор, дозволяє додавати, видаляти і редагувати 

матеріали в модулях. 

Переваги та недоліки системи uCoz 
Переваги при роботі з uCoz: 

 трастовий хостер. Буде корисно в просуванні; 

 кожен зареєстрований користувач uCoz може створити в конструкторі будь-яку кількість сайтів 
абсолютно безкоштовно; 

 широкий вибір безкоштовних дизайнерських тем оформлення (шаблонів); 

 не потрібно ніяких навичок програмування для створення елементарного сайту; 

 зручна панель управління; 

 модулі (форум, гостьова книга, чат, фотоальбом, каталог файлів, каталог статей, FAQ та інші); 

 можливість використання uCoz для створення Інтернет-магазину та його інтеграції з 
Webmoney, QIWI, Яндекс Гроші та іншими платіжними системами; 

 можливість створення власних тем оформлення; 

 можливість використання сторонніх скриптів і створення власних для вирішення тих чи інших 
завдань, не передбачених системою; 

 постійно зростаючий дисковий простір, який безпосередньо залежить від відвідуваності 
ресурсу; 

 можливість «прикріплення» власного доменного імені; 

 резервне копіювання; 

 технічна підтримка. 

 Однак система має і низку недоліків: 

 неможливість встановлення сторонніх CMS і PHP-скриптів, не призначених для uCoz; 

 реклама, але для освітніх некомерційних сайтів прибрати її можна безкоштовно; 

 відсутність повного контролю над сайтом і його контентом, а також неможливість 
повноцінного перенесення сайту на інший хостинг; 

 збої в роботі серверів і хакерські атаки; 

 неможливість створення піддоменів; 

 індексація сайту здійснюється пошуковими роботами тільки через 30 днів з моменту 
створення. 

Перераховані недоліки при всій їх значущості для комерційних сайтів, мають мале значення 

для сайтів освітньої спрямованості. Особливо це відноситься до відсутності можливості створити 

піддомен, розміщення реклами, підключенню сторонніх скриптів або переносу на інший хостинг. 
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Загальні завдання 
1. За допомогою браузера відкрити сайт www.ucoz.ua. 

2. Зареєструватися в даній системі (Запам’ятайте логін та пароль). 

3. Використовуючи систему UCOZ створити сайт на довільну тематику (тематика наперед 

узгоджується з викладачем, у доменній назві сайту обов’язково має бути присутнє Прізвище 

записане латинськими літерами). 

4. Ознайомитися із основними елементами управління CMS UCOZ. 

5. Налаштувати систему відповідно до обраної тематики сайту. 

6. Наповнити сайт матеріалами відповідно до обраної тематики. 

7. З’ясувати та продемонструвати можливості використання CMS UCOZ. 

8. Описати CMS UCOZ за наступною схемою: 

 Назва, версія, автори, виробник, дистриб’ютор програмного засобу (CMS). 

 Ліцензія (спосіб розповсюдження). 

 Системні вимоги до програмно-апаратних засобів. 

 Наявність Інтернет підтримки (сайт). 

 Мова інтерфейсу. 

 Позитивні особливості програмного засобу (CMS). 

 Недоліки даного програмного засобу (CMS). 

 Можливі застосування програмного засобу (CMS). 

9. За допомогою пошукової системи глобальної мережі Інтернет знайти та вибрати одну On-line 

систему управління вмістом (будь-яку, крім тих, які розглядаються в лабораторних роботах 

даного курсу). 

10. Ознайомитися із основними елементами управління On-line CMS. 

11. Описати On-line CMS за наступною схемою: 

 Назва, версія, автори, виробник, дистриб’ютор програмного засобу (CMS). 

 Ліцензія (спосіб розповсюдження). 

 Системні вимоги до програмно-апаратних засобів. 

 Наявність Інтернет підтримки (сайт). 

 Мова інтерфейсу. 

 Позитивні особливості програмного засобу (CMS). 

 Недоліки даного програмного засобу (CMS). 

 Можливі застосування програмного засобу (CMS). 

12. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що розуміють під On-line системами управління вмістом. 

2. Що таке CMS UCOZ? 

3. Яке призначення UCOZ? 

4. Які сайти можна створювати за допомогою CMS UCOZ? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14. Використання хмарних технологій в навчальному процесі (Google, 

Microsoft) 

Тема: Використання хмарних технологій в навчальному процесі (Google, Microsoft). 

Мета: Навчитися використовувати хмарні технології в навчальному процесі та створювати за 

допомогою цих технологій освітні ресурси. 

Теоретичні відомості 
Хмарні технології 

Хмарні технології — це парадигма, що передбачає віддалене опрацювання та зберігання 
даних. Хмара — це деякий ЦОД (дата-центр, сервер) або їх мережа, де зберігаються дані та 
програми, що з’єднуються з користувачами через Інтернет. 

Використання хмарних технологій дозволяє споживачам використовувати програми без 
установки і доступу до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, що має доступ до мережі 
Інтернет. За допомогою цих технологій можна вести значно ефективніше управління 
підприємством за рахунок централізації управлінських та облікових відомостей, опрацювання, 
пропускної здатності та надійності зберігання даних. 

Простим прикладом хмарних технологій є сервіси електронної пошти, наприклад, Gmail, 
Meta і т.д. Потрібно всього лише підключення до Інтернет, і можна відправити пошту, при цьому 
додаткового програмного забезпечення або сервера не потрібно. 

Хмарні технології являють собою загальний термін для всього, що включає в себе надання 
послуги хостингу через Інтернет. Ці послуги, в цілому, можна розділити на три категорії (Рис. 74): 

 Програмне забезпечення як послуга (SaaS – англ. software as a service). 

 Платформа як послуга (PaaS – англ. Platform as a Service). 

 Інфраструктура як послуга (IaaS – англ. Infrastructure as a Service). 

 

Рис. 74. Хмарні технології 

Прикладами використання хмарних технологій можуть бути Google Apps для навчальних 
закладів та Office 365 для навчальних закладів. 

Google Apps для навчальних закладів. Сервіс Google Apps для навчальних закладів об’єднує 
окремі служби, за допомогою яких співробітникам одного навчального закладу можна 
ефективніше спілкуватися та співпрацювати з співробітниками свого або іншого навчального 
закладу (Рис. 75). Ці служби є простими в налаштуванні, не потребують додаткового 
обслуговування і ними можна користуватися безкоштовно. Адміністратори веб-сайтів (веб-
порталів) можуть за власним вибором поєднувати окремі служби для розміщення даних на сайті, а 
також для спілкування та співпраці. 

Окремо слід звернути увагу на службу Google Диск, за допомогою якої користувачі можуть 
створювати документи, таблиці, форми, презентації та малюнки, співпрацюючи з іншими 
користувачами в реальному часі безпосередньо у вікні web-браузера. Всі ресурси (документи, 
таблиці, форми, презентації та малюнки) розміщені в службі Google Диск можна опублікувати в 
глобальній мережі Інтернет. 



Адміністрування веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем 110 

НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Рис. 75. Google Apps for Education. 

Office 365 для навчальних закладів. 
За допомогою Office 365 для навчальних закладів можна надати для викладачів, інших 

співробітників та студентів можливість безкоштовно працювати з електронною поштою, 
створювати веб-сайти, редагувати та зберігати документи в глобальній мережі Інтернет, 
обмінюватися миттєвими повідомленнями та проводити веб-конференції (Рис. 76). Як і в сервісі 
Google Apps для навчальних закладів в Office 365 для навчальних закладів є аналогічна служба для 
роботи з різними документами – це служба OneDrive (SkyDrive). У службі OneDrive кожному 
користувачу надається певний обсяг вільного місця для зберігання даних в «хмарі», які 
синхронізуються з даними на персональному комп’ютері користувача. Використовуючи службу 
OneDrive можна надавати спільний доступ до документів для інших користувачів. 

 

Рис. 76. Office 365 для навчальних закладів.  
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Загальні завдання 
I. Google 

1. Створити обліковий запис користувача (зареєструватися) в пошуковій системі Google 
(http://google.com.ua). (Якщо обліковий запис користувача в цій системі створений, то це 
завдання можна пропустити). 

2. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Gmail. 
3. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Календар. 
4. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою YouTube. 
5. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Карти. 
6. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Диск: 

 Робота з папками. 

 Робота з текстовими документами. 

 Робота з електронними таблицями  

 Робота з формами. 

 Робота з електронними презентаціями. 

 Робота з зображеннями. 
7. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Google+. 
8. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Перекладач. 
9. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Фотознімки. 
10. Відкрити службу Sites (https://sites.google.com/). 
11. За допомогою служби Sites створити сайт (тематика наперед узгоджується з викладачем, у 

доменній назві сайту обов’язково має бути присутнє Прізвище записане латинськими 
літерами).  

12. Ознайомитися із основними елементами управління даної служби. 
13. Налаштувати та наповнити сайт матеріалами відповідно до обраної тематики. 
14. Описати CMS (службу) за наступною схемою: 

 Назва, версія, автори, виробник, дистриб’ютор програмного засобу (CMS). 

 Ліцензія (спосіб розповсюдження). 

 Системні вимоги до програмно-апаратних засобів. 

 Наявність Інтернет підтримки (сайт допомоги). 

 Мова інтерфейсу. 

 Позитивні особливості програмного засобу (CMS). 

 Недоліки даного програмного засобу (CMS). 

 Можливі застосування програмного засобу (CMS). 
II. Microsoft 

15. Створити та налаштувати обліковий запис Microsoft Office 365 (live.com). (Якщо обліковий запис 
користувача в цій системі створений, то це завдання можна пропустити). 

16. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Пошта. 
17. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Люди. 
18. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою Календар. 
19. Ознайомитися та продемонструвати роботу з службою OneDrive (папки, текстові документи, 

електронні таблиці, форми і т.д.): 
20. Описати службу Сайти за схемою, яка подана у п.14: 
21. Надіслати звіт викладачу. 

Контрольні запитання 
1. Що таке хмарні технології? 

2. Які сервіси (служби) використовуються в пошуковій системі Google? 

3. Які сайти можна створювати за допомогою служби Sites? 

4. Які сервіси (служби) використовуються в обліковому записі Microsoft? 

5. Які документи можна створювати за допомогою служби OneDrive?  
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