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1. У ВЛАСНОМУ КАБІНЕТІ ЗАДАТИ 
НАВАНТАЖЕННЯ НА 2-Й СЕМЕСТР 2014-2015



НАВАНТАЖЕННЯ НПП. СТВОРИТИ.

 Натиснути кнопку

 Заповнити форму з наступними полями

Дану форму необхідно заповнити для кожного виду 
навантаження окремо

Ключові поля Примітка

Місце роботи Читаюча кафедра

Дані про кредитний 
модуль

Кому читаю, Напрям\спеціальність , 
Форма навчання, Рядок РНП

Навчальні групи Весь перелік

Вид навантаження Зазначити тільки один

Заплановано годин Не обов’язково для заповнення



ПОЛЯ ПРИ ЗАПОВНЕННІ 
НАВАНТАЖЕННЯ



НАВАНТАЖЕННЯ НПП. РЕДАГУВАТИ.

 Дані про навантаження будуть згруповані за кредитним 
модулем та відображати скільки контрольних відомостей 
необхідно створити



2. СТВОРИТИ КОНТРОЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
ЗГІДНО ВЛАСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 Додавання до сховища даних ресурсу “Контрольна 
відомость”, яка є сумарною за кредитним модулем 
для всіх викладачів – учасників

 Редагування списку студентів групи, т.я. дані, які 
надійшли з деканату можуть бути частково 
актуальними

 Завдання власного плану заходів щодо організації 
реперних точок проведення навчання

 При необхідності розширення методичного 
забезпечення додатковими посиланнями на 
матеріали

ПІД “СТВОРИТИ” РОЗУМІЄТЬСЯ:



НАТИСНУТИ [СТВОРИТИ]

Якщо відомість створена, то кнопка відповідно буде [Переглянути]

Перелік контрольних відомостей з’явиться автоматично відповідно до 
навантаження у власному кабінеті



СПОЧАТКУ ТРЕБА ПЕРЕВІРИТИ СПИСОК СТУДЕНТІВ 



ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ДОДАТИ ПРІЗВИЩЕ СТУДЕНТА 

ЗМІНИ БУДУТЬ ВНЕСЕНІ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 
НАТИСКАННЯ [ЗБЕРЕГТИ] 



ЯКЩО ВІДОМІСТЬ ВЖЕ ІСНУЄ,
ТО НАТИСНУТИ [ПЕРЕГЛЯНУТИ]



СКЛАДОВІ КОНТРОЛЬНОЇ ВІДОМОСТІ:

 Шапка – опис
 Зміст журналу
 План заходів щодо організації навчання
 Додаткові матеріали у вигляді посилань (які 

немає необхідності включати до обов’язкового 
переліку методичного забезпечення кредитного 
модуля)



СКЛАДОВІ. ШАПКА – ОПИС

№ Назва поля Опис

1 Кредитний 
модуль

Містить повну назву кредитного модуля

2 Група
Назва групи для якої створено об’єднану 
контрольну відомість

3 Назва відомості Будь-яка назва, яка введена за бажанням

4
Власне 
навантаження

Перелік видів навантаження, яке закріплено 
за власгиком кабінету

5 Викладають
Зазначені всі викладачі, які задіяні у 
викладанні кредитного модуля і зазначили це 
навантаження у власному кабінеті



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТЕ

 чи Ваш колега зазначив в своєму кабінеті власне 
навантаження

 При необхідності – допоможіть йому!



СКЛАДОВІ. ЗМІСТ ЖУРНАЛУ. 



 ПІБ студента – список групи
  за КМ - сума всіх балів за кредитний модуль(якщо стоїть галочка “ 

Не враховувати в загальну суму “ у вкладці “ План заходів ”,то ці 
бали не будуть враховуватись )

  Дати та назви заходів – це дати та назви з вкладки “ План заходів ” 
 Бали зароблені студентом (якщо натиснути правою кнопкою 

мишки на клітинку з оцінкою,то можна додати примітку)
 УВАГА! Обов'язкове заповнення набраних балів відповідно до 

вказаної дати.



СКЛАДОВІ. ПЛАН ЗАХОДІВ. 

 Дата – коли буде проводитись захід
 Вид заходу – що буде проводитись або що треба 

зробити студенту
 Не враховувати в загальну суму - якщо стоїть галочка, 

то бали за цей вид роботи не буде враховуватись в 
загальну суму балів за цей кредитний модуль

 Примітка – вказується який саме засіб зв'язку буде 
використовуватись



ДОДАТИ НОВИЙ ЗАХІД ДО ПЛАНУ

 треба натиснути Додати
 Після додавання обов'язкове треба зберегти !



СКЛАДОВІ. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ. 

 В цій вкладці можна додавати  зовнішні додатки. 
 Для цього треба натиснути – Додати

 Після додавання обов'язкове треба зберегти!



СКЛАДОВІ. ВНУТРІШНІ МАТЕРІАЛИ. 

 В цій вкладці тільки для перегляду представлені всі 
завантажені ресурси для кредитного модулю



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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