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Як працювати з навчально-

методичним комплексом

«e-Campus»
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� Викладачу зручно мати всі списки груп
(журнали в одному місці – вкладка
поточний контроль)

� Викладачу зручно мати всі свої
методматеріали для кожного предмету –
вкладка Методзабезпечення

� Викладачу йдуть бали в систему Рейтинг
НПП – за кількість викладених метод
розробок, та окремо за активність в
кампусі

Навіщо і кому цей Е-кампус потрібен

� Студент бачить всі свої оцінки

� Студент бачить всі необхідні метод
матеріали, відеолекції, навчальні
посібники, та ін

� Студент обирає вибіркові дисципліни в
кампусі

� Студент бачить резултати 1-ї та 2-ї
атестації – календарний контроль

� Студент бачить свої оцінки за залік та
екзамен

Наказами та розпорядженнями по НТУУ “КПІ”
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5-18 | 29.01.2016 | ПРО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИЙ КАМПУС В ОСВІТНЬОМУ

ПРОЦЕСІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ №РП/211/2021 ВІД 25.10.2021 ПРО ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ СПІВРОБІТНИКІВ ДО АІС
«ЕЛЕКТРОННИЙ КАМПУС»
НАКАЗ № 7-60 ВІД 17.03.2020 ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ COVID-19
НАКАЗ НОН/18/2021 ВІД 01.02.2021 "ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА 2021-2022 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК«
НАКАЗ НУ/22/2020 ВІД 30.11.2020 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ В
ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ТА РЕГЛАМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ТА
АТЕСТАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ" регламентуються положення щодо організації та проведення
навчального процесу
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� Силабус дисципліни
� Рейтингова система оцінювання
� Комплект контрольних завдань
� Конспекти лекцій, навчальні посібники, 

підручники, презентації інше
� Інструктивно-методичні матеріали до

семінарських, практичних, лабораторних
занять та самостійної роботи студентів

� Індивідуальні семестрові завдання
� Посилання на платформу дистанційного

навчання MOODLE

Методичне забезпечення
що треба додати першочергово
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� Отримати логін та пароль у
відповідальної по кафедрі:

vstkach-ipt@lll.kpi.ua
(098)4767925
(099)3556411

Вхід у систему
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Для входу у систему е-кампус

треба ввести адресу

http://ecampus.kpi.ua

Або можна перейти за посиланням зі сторінки сайту

http://apd.ipt.kpi.ua/pages/13/eCampus

(розділ “Викладачу” – “eCampus”)
або

Шукати в google

“кампус кпi”
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Вводимо отримані логін та пароль:

Вхід у систему
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Переходимо власне до e-Campus: і натискаємо До поточної версії

Вхід у систему
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Ми в кампусі ☺

Вихід
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Розділи e-Campus “Мій профіль”

Потрібно додати свої контакти

Якщо поставити галочку то

студенти будуть бачити



10

Розділи e-Campus

Можна скачати файл з довідкою
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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

Всі Ваші інформаційні ресурси завантажені за всі роки
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Методичне забезпечення

Завантажити новий інформаційній ресурс
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Новий ЕІР

Обираємо тип ІР

Обираємо кредитний модуль

Додаємо кому
призначений ІР
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Новий ЕІР

Заповнюємо поля

Хто створив

обирати серед списку
Додати
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Новий ЕІР

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 ЕІР

Поля з зірочкою по можливості заповнюємо

Готово
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Розділи e-Campus Навантаження НПП

Внести навантаження

Можна визначити хто лектор або практикант
Буде виставляти календарний контроль
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Розділи e-Campus

Натиснути Додати, 

потім ще один вид

навантаження і снова

додати

І потім зберегти

Обов'язково вказувати групи

Навантаження НПП
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створити

Розділи e-Campus Поточний контроль



23

Відкривається журнал із переліком
студентів

Розділи e-Campus Поточний контроль

Переходимо на План заходів
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Завершуємо

Розділи e-Campus Поточний контроль
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Завершуємо

Розділи e-Campus Поточний контроль

Обираєте тип заняття та дату
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Розділи e-Campus Поточний контроль

Виставляємо оцінки і вони
сумуються


