
ІНСТРУКЦІЯ  

Для здобувачів вищої освіти 

щодо організації освітнього процесу в умовах військового стану  

засобами LMS Moodle з 14.03.2022 р. 

у Херсонській державній морській академії 

 

Здобувачі вищої освіти усіх спеціалізацій, курсів та форм навчання 

ХДМА навчаються відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять   

у дистанційному режимі із використанням технологій дистанційного навчання, 

засобами LMS Moodle: https://mdl.ksma.ks.ua/. 

Враховуючи технічні та інформаційні можливості учасників освітнього 

процесу із використанням засобів LMS Moodle, слід дотримуватися наступних 

інструкційних настанов: 

 

1. Здобувачі вищої освіти переходять до навчального контенту  

на платформу LMS Moodle, застосовуючи власний логін та пароль. 

2. Якщо виникає необхідність у створенні або відновленні паролю слід 

звернутися до методиста у месенджері Telegram за номером +38-066-21-48-005, 

вказавши: Прізвище, ім’я, по батькові; Спеціальність, курс; Посвідчення особи. 

3. Після проходження автентифікації у LMS Moodle, здобувач вищої 

освіти потрапляє до власного електронного кабінету у якому закріплено 

електронні курси відповідно до навчальних дисциплін. 

4. Кожен курс побудовано за однаковим принципом і має структурований 

контент який складається із затвердженої робочої програми дисципліни, 

силабусу, теоретичного і практичного блоків, засобів контролю, тощо. 

5. Здобувач для визначення обсягу дисципліни має відкрити силабус  

в якому у стислій та зручній формі вказано структуру дисципліни, контактні 

дані викладача, вимоги щодо її освоєння. За необхідністю здобувач вищої 

освіти має можливість безпосереднього зв’язку із викладачем засобами 

вбудованого месенджеру LMS Moodle, або використовуючи контактні дані 

викладача що наведені у силабусі (номер телефону, електронна пошта). 

6. Після ознайомлення із курсами здобувач має перейти до електронного 

розкладу та знайти власну навчальну групу і відповідні дисципліни впродовж 

навчального тижня за посиланнями: 

Факультет судноводіння: 

Денна форма навчання  

https://mdl.ksma.ks.ua/enrol/index.php?id=1605 

Заочна форма навчання  

https://mdl.ksma.ks.ua/enrol/index.php?id=3504  

  

Факультет суднової енергетики: 

Денна форма навчання 

https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=1609 

Заочна форма навчання 

https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=2897  

https://mdl.ksma.ks.ua/
https://mdl.ksma.ks.ua/enrol/index.php?id=1605
https://mdl.ksma.ks.ua/enrol/index.php?id=3504
https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=1609
https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=2897


7. У випадку виникнення запитань щодо розташування курсів, їх порядку 

у власному електронному кабінеті, налаштувань, тощо, слід звернутися  

до адміністраторів LMS Moodle за контактними даними, засобами Вайберу: 

 

Факультет судноводіння 

Марія Михайлівна: +38-068-049-84-84 

 

Факультет суднової енергетики 

Вікторія Петрівна: +38-050-946-36-79 

 

8. У разі необхідності здобувачі вищої освіти мають можливість пошуку 

курсів за прізвищем викладача, що викладає навчальну дисципліну  

для переходу до його електронного курсу, застосовуючи посилання: 

 

Для факультету судноводіння: 

https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=3&lang=uk  

 

Для факультету суднової енергетики: 

https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=4 

 

9. На електронних курсах відповідно до силабусів навчальних дисциплін 

викладачами створюються завдання що передбачають зворотній зв’язок  

від здобувачів вищої освіти у формі завантажених виконаних завдань, тощо.  

10. Додатково викладачі роблять інформаційні групові повідомлення  

у чаті LMS Moodle, тому слід приділити увагу на їх розсилку у верхньому 

правому куті інтерфейсу LMS Moodle. 

11. Виконання завдань що розміщені на курсах в LMS Moodle 

викладачами відбувається у режимі off-line, за технічною можливістю в on-line, 

та можуть поділятися на теоретичний (інтерактивні лекції) та практичний 

(практичні, лабораторні, семінари) блоки, тестові завдання.  

12. Після виконання кожного блоку теоретичної та практичної 

підготовки, здобувач вищої освіти має надіслати повідомлення викладачеві  

у месенджері LMS Moodle про фактичне виконання блоку завдань з навчальної 

дисципліни.  

13. Здобувач вищої освіти, за бажанням та технічною можливістю, має 

право випереджати графік освітнього процесу, про що мусить повідомити 

заздалегідь викладача доступними засобами комунікацій.  

14. Після виконання відповідних завдань здобувач вищої освіти складає 

екзамен у формі комп’ютерного тестування відповідно до встановленого 

графіку, про який буде ознайомлений особисто методистами деканатів. 

Отримання оцінки по навчальній дисципліні у формі заліку відбувається 

за сумою накопичуваних балів за курс. 

15. Підсумкова державна атестація проводиться також засобами  

LMS Moodle. Для цього створюється відповідний курс у який залучаються 

представники екзаменаційної комісії з атестації у визначеному складі  

та здобувачі вищої освіти. Про графік проведення атестації здобувачі вищої 

освіти попереджаються заздалегідь особисто методистами деканатів. 
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