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На № ___________ від ___________

Районні ради, міські ради
Чернігова, Ніжина, Прилук,
Новгород-Сіверського, міські,
селищні ради районних центрів,
об’єднані територіальні громади
(за списком)
Щодо дистанційного навчання
Відповідно до плану-графіка навчання кадрів на 2018 рік, затвердженого
спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови
обласної ради від 29 грудня 2017 року № 107, Чернігівський центр з 1 березня ц.р.
проводить постійно діючий семінар «Депутат місцевої ради: статус,
повноваження, організація роботи» (за дистанційною формою навчання). До
дистанційного навчання запрошуються депутати місцевих рад та працівників їх
апаратів, виконкомів.
Упродовж лютого – грудня ц.р. за вісьмома модулями з визначених тем
слухачі зможуть опрацювати як теоретичний матеріал, так і отримати практичні
знання, задати запитання викладачеві, пройти відповідне тестування за
підсумками кожного модуля, і в кінцевому результаті отримати сертифікат про
підвищення кваліфікації.
Запрошуємо депутатів місцевих рад, працівників їх апаратів, виконкомів до
реєстрації
та
проходження
навчального
курсу
за
адресою
http://moodle.sivertraining.org.ua/. Також просимо Вашого сприяння щодо
поширення цієї інформації серед депутатського корпусу рад та особистої участі
депутатів у дистанційному навчанні. Роз`яснення щодо роботи програмного
забезпечення та інших технічних питань додаються.
Телефон для довідок: 676-052; 675-021. Е-mail: chcppk@gmail.com
Контактна особа: Шакун Олександр Олександрович – завідувач сектора
інформаційно-комп’ютерного забезпечення Центру.
Додаток: Порядок проведення дистанційного тестування на 6 арк.
Директор Центру
Підгайний П.М.
0462 676-052

В.М. Бойко

Додаток
ПОРЯДОК
проведення дистанційного навчання
1. Для проходження навчання вам необхідно перейти на сайт системи навчання
http://moodle.sivertraining.org.ua/
2. Праворуч вгорі є посилання Вхід треба на нього натиснути. Ви потрапите на сторінку
входу до системи. Всі зображення показані на прикладі іншого курсу.

3. Якщо у вас нема облікового запису його треба створити, натисніть відповідну кнопку.

4. Заповніть усі поля відміченні червоною зірочкою, вони обов’язкові для заповнення,
враховуйте пароль має бути доволі складним, система Вас не зареєструє при простих паролях,
про що вам буде повідомлено, біля поля пароля. Обов’язково пишіть реальну електрону адресу,
а також враховуйте, що за однією електронною адресою може бути зареєстрована тільки одна
людина. Після реєстрації на вказану електронну адресу прийде лист з посиланням, за яким
необхідно перейти для підтвердження реєстрації, і автоматичного входження до системи.
Надалі для входу треба використовувати поля Ім’я входу / ел. пошта та пароль.

5. Реєстрація на курсі проводиться співробітниками Центру, тому до початку навчання в
системі робити нічого, необхідно лише надіслати лист підтвердження облікового
запису(дивіться кінець цього додатку). Якщо вже надсилали лист для участі в іншому
навчанні достатньо повідомити по телефону.
6. Надалі в розділі «Інше» «Депутат місцевої ради 2018» (коротка назва курсу) або
«Депутат місцевої ради: статус, повноваження, організація роботи 2018» (повна
назва). (Зображення показані на прикладі навчання по запобіганню та протидії корупції).

7. У курсі буде
вісім
модулів.
У
кожному модулі буде
пункт «Матеріали і
обговорення»
де
будуть доступні теми
модуля.
Кнопкою
«Додати обговорення»
можете створити нову
тему, але враховуйте,
тема має стосуватися
цього модуля і курсу
загалом.

ви
що

8. Натиснувши на тему, ви перейдете до відповідної теми. В кожній темі є прикріплені
файли, вгорі справа, ці файли безпосередньо відносяться до теми навчання. За необхідності ви
можете скориставшись кнопкою «відповісти» задати якесь питання до всіх, хто працює з цим
курсом.

9. Коли Ви закінчили вивчати матеріали, і вважаєте, що закінчили модуль, можете
перейти до тестування. Для цього треба перейти в сам курс, найпростіше це зробити
натиснувши на посилання «Депутат місцевої ради 2018» в горі, в, так званих хлібних
крихтах, або зайшовши у курс з головної сторінки.

10. Перейдіть за посиланням Тест до модуля у
відповідному модулі.

11. Натисніть кнопку «Почати тестування».
12. Вас ще раз попередить,
що на проходження тесту у вас є
одна спроба, і перепитає, чи
дійсно ви бажаєте почати
тестування,
якщо
так,
то
натисніть почати спробу.
15. Час і кількість запитань
у
кожному
модулі
може
змінюватись тому треба читати опис тесту. Вам буде вказано одна чи кілька правильних
відповідей, Ви обираєте відповідь (відповіді) натиснувши на них, та натискаєте «далі». Зліва у
вас є навігація по тесту, де запитання, на які ви дали відповідь, відмічені сірим. До закінчення
тестування ви можете змінити відповідь, натиснувши на відповідне питання і обравши іншу

відповідь. Також ліворуч у вас є фляжок з припискою «відмітити питання», натиснувши на
нього Ви відмітите питання у навігації по тесту червоним трикутником у правому верхньому
куті номеру питання.

Після
проходження
всіх
запитань вам покаже,
чи всі ви відповіді
надали, якщо ні,
можна перейти до
відповідного
запитання і обрати
відповідь.
Після
надання
всіх
відповідей
треба
завершити
спробу,
для
цього
треба
натиснути
«Відправити все та завершити» на сторінці списку запитань, щоб потрапити на неї треба або
пройти по всіх запитаннях і після останнього вона відкриється, або натиснути «Завершити
спробу» у меню «Навігація по тесту». Після натискання на «відправити та завершити»
відкриється вікно, попередження, що після закінчення ви не зможете змінити відповіді, і в
ньому треба ще раз натиснути на «Відправити все та завершити».

Далі Ви можете передивитись правильні відповіді на запитання та дізнатись результат.
Ті хто набере в результаті проходження усіх тестів менше 60% правильних відповідей, не
отримають підтвердження про проходження навчання, тому до тестування переходьте тільки
коли будете остаточно впевнені, що знаєте матеріал.
Реєстрація нових учасників навчання вже дозволено.
Матеріали та тест першого модуля будуть активним з 13 березня 2018 року, а решта
матеріалів будуть додаватися поступово. Усі тести треба здати до 13 грудня 2018 року.
До тесту допускаються лише підтверджені облікові записи, якщо обліковий запис вже
підтверджений, достатньо повідомити по телефону, хто буде приймати участь у навчанні, в
іншому випадку необхідне підтвердження облікових записів слухачів листом від відповідної
організації, де має бути заповнена відповідна таблиця.

Таблиця підтвердження облікових записів слухачів дистанційного курсу
№ п.п

П.І.Б.

Посада

Місце роботи

Електронна пошта реєстрації на сайті
moodle.sivertraining.org.ua

Якщо у вас виникнуть якісь проблеми з питань використання системи, можете звертатись
до завідувача сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення навчально-організаційного
відділу центру Шакуна Олександра Олександровича: тел. (0462) 676052, (0462) 675021, (0462)
774312, (067) 4617386, e-mail: chcppk@gmail.com

