
Технічне завдання
на виготовлення системи дистанційного навчання

української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя

Даний проєкт має на меті створення стандартизованої системи дистанційного
навчання на основі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment —
модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище).

1. Основна назва сайту (заголовок сайту) – система дистанційного
навчання української школи практичних знань з питань доступу до
правосуддя (далі - УШПЗ).

2. Короткий опис сайту – онлайн система для навчання, підвищення
кваліфікації та саморозвитку учасників програм УШПЗ, збереження та
накопичення досвіду з навчання програм УШПЗ.

3. Адреса сайту (URL) - http://edu.ua2j.school

4. Характер сайту - інтернет-портал на основі Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment — модульне об'єктно-орієнтоване динамічне
навчальне середовище) — система навчання, призначена для об'єднання
викладачів і слухачів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для
створення персоналізованого навчального середовища яка має
можливість управління адміністраторами.

5. Завдання сайту - створення умов для навчання, підвищення кваліфікації,
саморозвитку та доступу до бази знань усім учасникам програм УШПЗ та
іншим фахівцям в дистанційний спосіб. Система для навчання та
саморозвитку повинна забезпечувати доступ до бази знань та кращих
практик в режимі 24/7.

6. Основні розділи сайту
a. Головна сторінка;
b. Кабінет користувача/викладача;

i. панель управління
ii. обліковий запис

c. Новини;
d. Галерея;
e. Курси;

i. Курс 1
ii. Курс 2

iii. Курс 3
f. Форум;
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g. Контакти;
h. Зворотній зв’язок.

7. Наявність компонентів системи
a. Головна сторінка

i. сторінка новин
ii. форма зворотного зв’язку

b. Сторінка курсу
i. міні форум з обговорення в кожному курсу окремо

c. особистий кабінет користувача (з відображенням всіх курсів
пройдених та обраних для проходження)

d. особистий кабінет викладача (з відображенням інформації про курс,
прогрес проходження учасниками)

e. особистий кабінет тьютора
f. статистика відвідування

8. Мовні пакети: українська, англійська

Вимоги до дизайну системи

1. Використання наявного шаблону https://cutt.ly/svC4I98
2. Використання стиля та логотипу УШПЗ
3. Формат верстки – адаптивний для курсів, статичні сторінки.

4. Наповнення сторінок
a. Головна сторінка:

i. Верхня стрічка меню – Логотип УШПЗ, Інформація про
УШПЗ, Перелік курсів, Пошук, Вхід/ Реєстрація;

ii. Основний блок – Слайдер, Відгуки, Коротка інформація про
наявні курси (Тизери курсів (відео або заставки), Кількість
курсів, Кількість користувачів системи випускників, 4
Маркетингові блоки з посиланням на статичні сторінки;

iii. Футер –Наші партнери (горизонтальна стрічка лого),
Підписатися на розсилку, Допомога.

b. Сторінка курсу:
i. Назва курсу;

ii. Анотація курсу - наповнюється адміністратором курсу; (про
курс, для кого, тривалість, тематичні блоки).

iii. Тренери та викладачі;
iv. Організаційні питання (Коли почнеться курс / черговий

навчальний блок, як отримати сертифікат, в який час
проходитимуть заняття, умови участі);

v. Форум;
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vi. Зворотний зв’язок (техпідтримка) - повідомлення надходять
програмам, які адмініструють той чи інший навчальний курс;

vii. Кількість слухачів та випускників курсу - генерується
автоматично відповідно кількості реєстрацій на курс (за
наростаючим підсумком);

viii. План (план навчання / навчальний план курсу) -
наповнюється адміністратором курсу;

ix. Приклад сертифікату, який отримає слухач по завершенні
курсу - генерується автоматично як шаблон зі зміненою
назвою відповідно до назви навчального курсу тощо.
Можливість для учасників поширювати свої сертифікати на
сторонніх ресурсах (Facebook, LinkedIn…) - опція для
користувачів курсу.

c. Кабінет користувача/викладача
i. “Профайл” - можливість користувачу зазначити інформацію

про себе (ім’я, сфера діяльності тощо);
ii. Перелік курсів, на які зареєструвався користувач;

iii. Календар дедлайнів з нагадуваннями (ці нагадування мають
бути “підв’язані” до електронної пошти, зазначеної
користувачем при реєстрації - при наближенні дедлайну на
електронну пошту приходить відповідне сповіщення);

iv. Сертифікати за проходження навчальних курсів (у форматі
pdf із можливістю завантажити або додати на LinkedIn або
Facebook);

d. Зворотний зв’язок (техпідтримка) щодо роботи платформи -
повідомлення надходять Адміністратору платформи.

Види контенту:
a. Відео - додається адміністраторами курсу/викладачами;
b. Файли (ppt, pptx, pdf) - додається адміністраторами

курсу/викладачами;
c. Тести (довільний порядок запитань) - вхідне / проміжне/ вихідне

тестування - додається адміністраторами курсу/викладачами;
d. Шкали оцінювання (щоб система автоматично рахувала відповіді та

після проходження тестування давала слухачу результат / оцінку -
для курсів, що не потребують модерації) - додається
адміністраторами курсу/викладачами;

e. Практичними завданнями - додається Програмами;
f. Календарем курсу (буде застосовуватись для курсів, де є потреба в

модерації) / навчальним планом (буде застосовуватись для курсів,
де модерація не потрібна) - додається адміністраторами
курсу/викладачами (календар курсу) або розраховується
автоматично відповідно внесеної Програмами інформації



дедлайнами для виконання кожного з етапів курсу (навчальний
план).

Типи користувачів платформи:
1. Адміністратор платформи (технічна підтримка роботи платформи).
2. Викладач курсу (наповнення блоків, перевірка завдань, зворотний

зв’язок)
3. Адміністратор курсу (адміністрування навчальних курсів –

зміна/видалення, розміщення матеріалів).
4. Слухачі (учасники) курсів (заповнення тестових завдань, публікації в

форумі)


