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e-e-ССampusampus
або

«Другий семестр вчимось заочно»

Як працювати з навчально-
методичним комплексом 

«e-Campus»
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 Отримати логін та пароль у 
відповідального по кафедрі:

StanislawBeh@gmail.com
(097)149-40-38
(063)871-33-30

Вхід у систему

mailto:StanislawBeh@gmail.com
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Вхід у систему

http://login.kpi.ua
Також посилання на

http://apd.kpi.ua
http://kpi.ua

або

Шукати в google 
“кампус кпи”

http://login.kpi.ua/
http://login.kpi.ua/
http://apd.kpi.ua/
http://kpi.ua/
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Вводимо отримані логін та пароль:

Вхід у систему
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Переходимо власне до e-Campus:

Вхід у систему
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Ми в кампусі 

Вихід
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Розділи e-Campus

“Мій профіль”
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Розділи e-Campus

Можна скачати файл з довідкою
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Розділи e-Campus

Дошка оголошень



10

Розділи e-Campus

Система обміну повідомлень між користувачами

Вхідні повідомлення
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Розділи e-Campus

Система обміну повідомлень між користувачами

Створити нове повідомлення
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Обмін повідомленнями

Обираємо кому надіслати повідомлення

Окремій людині

Студентській групі, тощо
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Обмін повідомленнями
Обираємо кому надіслати повідомлення
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Обмін повідомленнями
Обираємо кому надіслати повідомлення
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Обмін повідомленнями
Обираємо кому надіслати повідомлення
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Розділи e-Campus
Робочий навчальний план

Не має метод. матеріалів

Є метод. матеріали
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Розділи e-Campus

Методичне забезпечення кредитного модуля

Обираємо кредитний модуль

Додати власний ІР

Переглянути існуючі матеріали
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Методичне забезпечення

Загально факультетські інформаційні ресурси
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Методичне забезпечення

інформаційні ресурси завантажені самим користувачем
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Методичне забезпечення

Завантажити новий інформаційній ресурс



21

Новий ІР

Обираємо тип ІР

Обираємо кредитний модуль

Додаємо кому
призначений ІР
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Новий ІР

Тип ІР

Заповнюємо поля

Хто створив

або може редагувати
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Новий ІР
Обираємо
 чи завантажимо наш файл
 чи це посилання на інший сайт

Ставимо галочку
 “заповнити додаткові поля”

Заповнюємо бібліографічний опис
та

анотацію
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Новий ІР

Поля з зірочкою по можливості заповнюємо

Готово
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Розділи e-Campus

Поточний рейтинг успішності студентів

Створити новий

Перелік вже існуючих рейтингів
(які доступні до редагуваня)
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Розділи e-Campus

Поточний рейтинг успішності студентів

Можливі дії (послідовно кнопки):
переглянути
редагувати
видалити
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Рейтинг успішності

а) додати заняття

б) проставити бали

в) зберігти зміни
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Рейтинг успішності

Можно створити нову ведомість рейтингових балів
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Рейтинг успішності

Обираємо кредитний модуль з наявних

Обираємо тип занять

Додаємо створену ведомість

Завершуємо створення
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Розділи e-Campus

Перегляд показників успішності груп

Обираємо групу

Обираємо тип показника успішності
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Таким чином корисні розділи

 Методичне забезпечення: можно 
викладувати підручники, методички, 
РСО, статті тощо

 Поточний контроль: можно проставляти 
бали (немає “н”)

 … все (більше функціонала поки що 
немає)
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