
1. Несколько шагов для создания ресурса в Мудле 
Стартовая страница сайта do.ipo.kpi.ua. Вход в систему. 

 
 

Нажимаете 

Выбор языка интерфейса 

Боковое меню 

Скачать 

Скачать 
Скачать 



 

 
  

Название вашего курса(ов) 

Ввести логин и пароль 

Нажмите, чтобы открыть 



  

Нажмите на стрелочку возле шестеренки, 

откроется меню для работы с курсом 

Назва вашого курсу 

Справа вверху "шестеренка" -  меню для работы с курсом 

Выбираем  



Эти поля недоступны для 

редактирования 

преподавателям 

Обращаясь к администратору с вопросом ВСЕГДА указывайте короткое имя курса 



  

Возле каждой функции есть ее краткое описание 



 

  

Нажимаете на стрелку возле шестеренки 

Выбираете Режим редактирования. 



  

Выбираем -  Добавить элемент или ресурс 

Выбираем -  Добавить тему 

Редактировать название темы  



 

Выбираете нужный вам элемент или ресурс и 

вставляете его в курс 

Описание элементов или ресурсов в правой 

колонке окна 

Например, выбираем ресурс Файл 

Его описание в правой колонке 

Нажимаем кнопку «Добавить» 



 

 

Перетаскиваете файл со своего 

компьютера, который будет вставлен 

в курс 

Это может быть любой файл, рис., 

видео и т.д. 

Положение 



Возвращаемся на страницу курса 

 

Открыв, Редактировать, можно вернуться к редактированию настроек ресурса или элемента, загруженного в курс 

 



 

 

Настройки загруженного ресурса или элемента 



Редактирование названия «Тема» 
Тема – условная единица структуры курса 

 

Процедура добавления любого ресурса или элемента одинакова. Настройки разные 

 

  

Нажимаете 

Вводите новый текст 



2. Пример, как может выглядеть ваш курс после добавления разных элементов и ресурсов





 

  



3. Самостоятельная Процедура добавления преподавателями в свой дистанционный курс студентов и 

других преподавателей  

Додавання викладачами в дистанційні курси студентів та інших викладачів  

Натиснути посилання «Участники», відкриється вкладка з кнопкою «Запись пользователя на курс».  

 

Рис. 1 

1. Додавання студентів 
1.1. Додавання груп студентів.  

Натиснути кнопку «Запись пользователя на курс». Відкриється вікно «Настройка зачисления на курс», в якому необхідно заповнити потрібні поля 

Натиснути «Запись пользователя на курс» 



 

Рис. 2 

1.2. Додавання окремих студентів 

Натиснути на стрілку біля шестерінки. Вибрати «Способы зачисления на курс».  

В це поле вводяться букви шифру групи. 

У випадному списку вибираєте групу і натискаєте. Шифр 

групи з’явиться над полем і пропаде з випадного списку 

Якщо натиснути, шифр групи з’явиться над 

полем 

Щоб групи додались 

 до курсу натиснути 



 

Рис. 3 

У вікні, що відкрилось, натиснути на іконку «Запись пользователей на курс». 

 

Натиснути 

«Запись пользователей на курс». 

Натиснути 

Натиснути 



Рис.4 

Відкриється вікно «Зачисление вручную». В поле «Найти» ввести параметри пошуку, потім вибрати потрібного студента та натиснути кнопку «Добавить» 

 

 

Рис. 5 

1.3. На сторінці «Участники» з’явиться список студентів, що додались до курсу 

Поле вводу параметрів пошуку 

Вибрати 

Натиснути 
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Рис. 6 

1.4. Ви можете видаляти студентів та редагувати параметри зарахування 
1.5. Якщо в переліку груп немає потрібної, необхідно надіслати список групи адміністраторам за шаблоном, посилання на який розміщено на 

стартовій сторінці сайту do.ipo.kpi.ua. 

Адреси адміністраторів: 

qqsvsv@gmail.com - Благовірна Світлана Олексіївна 

ludayar0@gmail.com - Ярмолович Людмила Пилипівна 

Параметри зарахування 

Відрахування 

mailto:qqsvsv@gmail.com
mailto:ludayar0@gmail.com


2. Додавання викладачами інших викладачів до своїх курсів 

Натиснути посилання «Участники», відкриється вкладка з кнопкою «Запись пользователя на курс». Натиснути кнопку «Запись пользователя на курс». 

(Див Рис. 1, 2)  

Відкриється вікно «Настройка зачисления на курс», в якому необхідно заповнити потрібні поля  

 

Додавати викладачів можна так як окремих студентів, змінивши роль «Студент» на «Учитель»– див. Рис. 3,4,5 

 

Натиснути 

Ввести параметри пошуку (ПІБ, 

електронна пошта, або логін) 

Випадний список, з якого 

вибирається викладач для 

додавання до курсу 

Вибрати роль «Учитель» 


