Реєстрація для проходження онлайн курсу «Зелені публічні
закупівлі»
1.

Перейдіть на сайт Chamilo за наступним посиланням: http://chamilo.sccd-

sk.org/index.php?language=ukrainian2
2.

Натисніть кнопку – «Зареєструватись!» (відмічена на фото синьою стрілкою)

3.

У вас завантажилось нове вікно з реєстраційною формою. У цій формі необхідно

заповнити всі поля, які відмічені зірочкою * (як показано на фото нижче).
У полі «Пароль» необхідно ввести вигаданий вами пароль. У полі нижче «Підтвердити
пароль» необхідно ввести той самий пароль ще раз, для підтвердження.
Після заповнення всіх рядків, натисніть кнопку «Реєструйся».

4.

Після реєстрації Ви побачите напис про те, що реєстрація пройшла успішно. Після

реєстрації на вашу електронну адресу буде направлено лист із вашими логіном та паролем
(щоб ви їх не забули). Виконайте інструкцію та натисніть кнопку «Мої курси» на блакитній
панелі.

5.

У новому вікні натисніть клавішу «Каталог курсу».

6.
В переліку запропонованих курсів оберіть «Зелені публічні закупівлі: передача
досвіду зі Словаччини в Україну».

7.

Перед вами з’явиться основна сторінка онлайн навчання.

Під фотографією вказана лінія вашого прогресу. По мірі проходження курсу лінія буде
зафарбовуватись, показуючи, скільки процентів курсу ви вже виконали.
Зліва знаходиться перелік усіх тем навчального курсу.
Праворуч вгорі знаходяться кнопки, які дозволяють:


«Блакитне коло» - зробити сторінку з навчальним матеріалом більшою



«Будиночок» - перейти на домашню сторінку сайту



«і» - отримати детальну інформацію про проходження курсу



«Стрілочка» - перейти до наступного розділу

8.

Курс поділений на три модулі, кожен з яких має свої розділи та закінчується

проходженням тестового завдання.
На початку кожного навчального модуля ви можете ознайомитись з його змістом.

9.

Після опрацювання усіх розділів модуля, вам необхідно буде пройти тестове

завдання. Для цього натисніть на кнопку «Пройти тест».

Із запропонованих варіантів відповідей на кожне запитання вам потрібно буде обрати
один і поставити крапочку навпроти нього.

10.

Якщо ви сумніваєтесь у відповіді або не встигаєте пройти тест зараз і хочете

повернутись до нього пізніше, натисніть блакитну кнопку «Зберегти та продовжити пізніше».
Після того, як ви дали відповіді на всі питання, натисніть зелену кнопку «Переглянути
обрані питання».

11.

Якщо ви пропустили якесь питання та забули дати на нього відповідь, воно буде

виділене у переліку помаранчевим кольором. Тоді ви зможете повернутись назад і дати
відповідь на пропущене питання.
Якщо ви відповіли на всі питання і не маєте наміру щось виправляти, натисніть на
помаранчеву кнопку «Перевірити тест».

12.

У новому вікні з’являться результати вашого тесту. Якщо відповідь була правильна,

вона буде мати зелену позначку. Якщо ви помились і дали неправильну відповідь, позначка
буде червоною.
ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що у випадку надання неправильних відповідей, у вас буде ще
2 спроби пройти тест повторно.
Для цього натисніть на блакитну кнопку «Спробувати ще раз».

13.

Після проходження тесту, у випадку, якщо ви правильно відповіли принаймні на

50% питань, вам буде відкрито доступ до наступного модулю.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання або під час проходження навчання
виникнуть

певні

складнощі

технічного

характеру,

будь

ласка,

Анастасія Кліміна: a.klimina@golocal-ukraine.com, + 38 098 089 65 64

Бажаємо вам успіхів під час вашого навчання!

зв’яжіться

з

нами:

