
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 

 

Рис. 2 

Натиснути «Запись пользователя 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 



1.2. Додавання окремих студентів 

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

 

Рис. 3 

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

 

Рис.4 

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

 

Натиснути 

Натиснути 

«Запись пользователей на курс». 

Натиснути 



 

Рис. 5 

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

 

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. 

Параметри зарахування 

Відрахування 

Поле вводу параметрів пошуку 

Вибрати 
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Адреси адміністраторів: 

qqsvsv@gmail.com - Благовірна Світлана Олексіївна 
ludayar0@gmail.com - Ярмолович Людмила Пилипівна 

 

 

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» 
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