Інструкція користувача
порталу електронного (дистанційного) навчання
Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка
Починаючи з 5 вересня 2016 року, на порталі електронного навчання
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка (http://e-learning.kubg.edu.ua/ippo) перелік модулів, винесених
на опрацювання слухачами курсів підвищення кваліфікації в дистанційному
форматі, буде оновлюватися щотижня.
Слухач, який зареєструвався на той чи інший дистанційний модуль та обрав
зручні терміни навчання, повинен перейти за посиланнями на свій модуль.
Здійснивши авторизацію на сайті Електронного навчання Інституту, він може
почати опрацьовувати завдання.
Якщо на сайт електронного навчання ви завітали вперше, вам необхідно
самостійно здійснити реєстрацію облікового запису. Як це зробити, читайте
нижче.
1. Зайшовши на сайт електронного навчання, на головній сторінці ви
побачите перелік навчальних термінів (тижнів). Відповідно до зазначеного у
вашому направленні терміну дистанційного навчання (натиснувши на
необхідний термін), шукайте обраний вами модуль.

2. При натисканні на відповідний термін навчання ви побачите повний
перелік модулів, виставлених для проходження в дистанційному форматі
впродовж зазначеного тижня.

3. Позначка в посиланнях «Модуль у розробці» означає, що певні модулі
перебувають на доопрацюванні і будуть доступні для проходження
найближчим часом. Їх можна буде опрацювати пізніше, в будь-який
зручний час, незалежно від періоду проходження, що зазначений у
направленні. Стежте за посиланнями на модулі у відповідних термінах
(тижнях) навчання! Коли модуль стане доступним для навчання,
відповідне посилання з’явиться в модульній сітці на тих навчальних
тижнях, на які цей модуль планувався.
4. Коли ви знайшли необхідний вам модуль, і в рядку навпроти нього є
відповідна клавіша «Перейти», це означає, що модуль доступний для
проходження. Натиснувши на цю клавішу, ви будете переадресовані на
сторінку авторизації на сайті (сторінка входу).

5. Для того, щоб авторизуватися на сайті, в поле «Ім’я користувача» введіть
номер вашого направлення, а в поле «Пароль» - номер вашого
замовлення. Їх ви можете побачити на вашому направленні у верхньому
правому куті аркуша.

6. Якщо ви реєструвалися на порталі е-навчання до 3 жовтня 2016 року і
пароль зазначили інший (на власний розсуд) – можете й надалі
опрацьовувати модулі дистанційного навчання, не змінюючи даних
облікового запису.

7. Після заповнення відповідних полів сторінки авторизації перед вами
відкриється сторінка введення персональних даних (за умови, якщо ви на
сайті вперше і ще її не заповнювали).

8. Заповніть поля «Ім’я», «Прізвище» та «Електронна пошта», після чого
натисніть клавішу «Оновити профіль» (розміщена в нижній частині
сторінки). Зверніть увагу: підтверджувати обліковий запис через
електронну пошту не потрібно. На зазначену адресу електронної пошти
вам будуть надходити рекомендації від тьюторів (викладачів) ваших
модулів, якщо у виконанні модуля буде допущено помилки.

За бажанням можна додати фото профілю, але це не є обов’язковим.

9. Після оновлення профілю ви зможете перейти на обраний вами модуль і
записатися на нього, натиснувши клавішу «Записатися на курс».

10.Якщо ви загубили посилання на курс, можете перейти на головну
сторінку й натиснути на посилання вашого модуля (повторної процедури
реєстрації та авторизації здійснювати не потрібно).

11. З питань опрацювання вашого модуля – звертайтеся до тьютора
(викладача, що здійснює супровід дистанційного навчання за тим чи
іншим модулем).
З технічних питань роботи порталу електронного (дистанційного) навчання
звертайтесь
до
адміністраторів
порталу
на
електронну
пошту
dn.ippo@kubg.edu.ua.
Успіхів у проходженні дистанційних курсів!

