
Додавання викладачами в свій дистанційний курс студентів та інших викладачів 

Декілька кроків для створення ресурсу в Мoodle 

Стартова сторінка сайту do.ipo.kpi.ua. Вхід в систему. 

 

 

Бокове меню Натиснути 

Вибір мови інтерфейсу 

Ввести логін і пароль 



 

Після входу в систему на стартовій сторінці сайту ви отримуєте перелік ваших дистанційних курсів під заголовком Мої курси. 
Натиснувши на назві курсу ви потрапите на сторінку курсу 

 

 

 

  

Особиста інформація 



 
 

Відкриємо налаштування параметрів курсу та виберемо Редагувати параметри 

 

Натиснувши на стрілку біля шестерінки, отримуємо 
меню для налаштування параметрів курсу 

Назва вашого курсу 

Натиснувши Редагувати отримуємо 
можливість створювати навчальний та 
контрольний контент курсу 

Секція - умовна одиниця структури курсу. 
За замовчуванням в курсі створено 4 Секції 
Секція, це може бути розділ, модуль, тема і т.п. 



 

 

Ці параметри недоступні викладачу 
для редагування  

Цей значок – короткий опис параметру 



 

  

Налаштування параметрів курсу 

Після завершення налаштування обов’язково натиснути кнопку 
Зберегти і показати 



Натиснувши Олівець біля Секції можна додати або відредагувати назву теми, розділу і т.п. Після останньої Секції є функція 
Додати секцію. Справа від Секцій з’явились функції редагування та додавання діяльностей та ресурсів. Для створення 
навчального контенту натиснути Додати діяльність або ресурс 

  



  

Біля кожного елементу є короткий 
опис. 

Виберіть необхідний ресурс або 
діяльність та клацніть на ньому, щоб 
додати до курсу.  

Наприклад, додаємо до курсу ресурс 
Файл 

Короткий опис 



 

Перетягніть зі свого комп’ютеру файл, 
який буде вставлений в курс 

Це може бути любий файл, pdf, word, 
рис., відео і т.д. 

Налаштування вставленого ресурсу або діяльності 

Опис додавати не обов’язково 



Натиснувши Зберегти й повернутися до курсу, вертаємося на сторінку курсу 

 

Відкривши, Редагувати, можна повернутися до редагування налаштувань ресурсу або діяльності, завантажених до курс 

 

 

Процедура додавання будь-якого ресурсу або діяльності однакова. Налаштування різні  

 

  



1. Приклад, як може виглядати ваш курс після додавання різних діяльностей та ресурсів





 

  



Самостійна Процедура додавання викладачами в свій дистанційний курс студентів та інших викладачів 

Натиснути посилання «Учасники», відкриється вкладка з кнопкою «Зарахувати користувачів».  

 

 



Додавання студентів 

Додавання груп студентів.  

Натиснути кнопку «Зарахувати користувачів». Відкриється вікно «Опції зарахування», в якому необхідно заповнити поля  

 

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 



 

 

Додавання окремих студентів 

У вікні Учасники натиснути на стрілку біля шестерінки. Вибрати «Способи зарахування».  

Вибрати роль 

Натиснути 



 

У вікні, що відкрилось, натиснути на іконку «Зарахувати користувачів». 

 

Відкриється вікно «Ручне зарахування». В поле «Знайти» ввести параметри пошуку (шифр групи латиницею, логін, електронну 
пошту, прізвище), потім вибрати потрібного студента, або групу студентів та натиснути кнопку «Додати» 

Натиснути 

«Зарахувати користувачів». 

Натиснути 

Натиснути 



 

На сторінці «Учасники» з’явиться список студентів, що додались до курсу 

Поле вводу параметрів 
пошуку 

Вибрати 

Натиснути 

1
С

3
С

2
С



 

Ви можете видаляти студентів та редагувати параметри зарахування 

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 також розміщені на стартовій сторінці сайту. 

Параметри зарахування 

Відрахування 



Додавання викладачами інших викладачів до своїх курсів 

Натиснути посилання «Учасники», відкриється вікно з кнопкою «Зарахувати користувачів». Натиснути кнопку «Зарахувати 
користувачів». Відкриється вікно «Опції зарахування», в якому необхідно заповнити поля 

 

 

Натиснути 

Ввести параметри пошуку (ПІБ, електронна пошта, або логін) 

Випадаючий список, з якого 
вибирається викладач для 
додавання до курсу 

Вибрати роль 
«Учитель» 


