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РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІД В СИСТЕМУ 
 

Для реєстрації викладачів у системі дистанційного навчання необхідно 

відправити на електронну пошту itv@lvduvs.edu.ua лист з відомостями: 

1. Назва факультету. 

2. Назва кафедри. 

3. Прізвище, ім'я, по батькові викладача, адреса електронної пошти. 

4. Назва курсу. 

 

ЗРАЗОК: 

 

Назва факультету 

Назва кафедри 

 

№ 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Адреса 

електронної пошти 
Назва курсу (дисципліни) 

1    

2    

3    

 

 

ВАЖЛИВО! 

Прізвище, ім’я, по батькові вказувати повністю. В колонці «Назва курсу» 

вказувати усі дисципліни, які повинні бути в системі для конкретного викладача. 

 

Після реєстрації відкриваємо web-сторінку СДН ЛьвДУВС http://md.lvduvs.edu.ua і 

використавши ваші логін та пароль входимо в систему. 

  

mailto:itv@lvduvs.edu.ua
http://md.lvduvs.edu.ua/


Далі переходимо в потрібну категорію. 

 
 

В ній обираємо курс, на який вас зареєстровано (шукаємо у списку викладачів). 

 
 

І заходимо у курс. 

  



РЕЖИМ РЕДАГУВАННЯ КУРСУ (дисципліни) 
 

Для редагування курсу/дисципліни натискаємо «Редагувати» в блоці «Керування», 

або у правому верхньому куту: 

 
 

Сторінка курсу (дисципліни) відкриється в режимі редагування, в якому можна  

редагувати кожну секцію, змінити їх послідовність, додати діяльність або ресурс 

тощо. 

 
 

Щоб вийти з цього режиму натискаємо кнопку «Завершити редагування». 

  



РЕЖИМ НАЛАШТУВАННЯ КУРСУ (дисципліни) 
 

Для налаштування дисципліни натискаємо «Редагувати параметри» в блоці 

«Керування» 

 
 

Відбудеться перехід на сторінку налаштування, де можна змінити усі параметри 

курсу (дисципліни), такі як назва, категорія курсу, доступність, дата початку тощо. 

 
 

Щоб вийти з цього режиму натискаємо кнопку «Зберегти і показати» внизу 

сторінки. 

 

 



ВАЖЛИВО! 

В полі «Анотація курсу» обов’язково вкажіть спеціальність та 

фахове спрямування Вашої дисципліни. 

В полі «Формат» обов’язкове значення «Тематичний формат». 

В у розділі «Формат курсу», полі «Кількість секцій» встановіть кількість тем, яку 

має ваша дисципліна. 

 

 



РЕДАГУВАННЯ ТЕМ КУРСУ (дисципліни) 
 

Переходимо в режим редагування дисципліни. Далі для редагування назви заняття 

натискаємо пункт «Редагувати секцію»  в меню «Редагувати» потрібної теми. 

 
 

Відбудеться перехід до сторінки редагування.  

Відмітку «Використовувати типову назву» НЕ знімаємо. 

 
Вводимо назву заняття в полі «Резюме» і натискаємо кнопку «Зберегти зміни». 

Відбудеться повернення на сторінку дисципліни. 

Аналогічно вказуємо назви всіх занять, які передбачені робочою програмою.  



ДОДАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО РЕСУРС 
 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  Глосарій 

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Переходимо в режим редагування дисципліни. На сторінці редагування дисципліни 

натискаємо «Додати діяльність або ресурс». 

 
 

У вікні, яке з’явилося, вибираємо вид діяльності «Глосарій» і натискаємо кнопку 

«Додати» 

  



Вводимо назву «Глосарій термінів навчального матеріалу» і опис/налаштування 

в відповідних полях. 

 
 

Внизу сторінки натискаємо кнопку «Зберегти й повернутися до курсу». 

 
На сторінці дисципліни відкриваємо щойно створений вид діяльності «Глосарій 

термінів навчального матеріалу». 

  



Натискаємо кнопку «Додати новий запис» 

 
 

Вводимо Поняття та Визначення в відповідних полях. 

 
 

За потреби змінюємо додаткові налаштування і натискаємо кнопку «Зберегти 

зміни». 

  



ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  Завдання 

 

СТВОРЕННЯ ЗАВДАНЬ 

Переходимо в режим редагування дисципліни. На сторінці редагування дисципліни 

у відповідній темі натискаємо «Додати діяльність або ресурс». 

 
 

У вікні, яке з’явилося, вибираємо вид діяльності «Завдання» і натискаємо кнопку 

«Додати» 

 
  



Вводимо назву завдання у поле «Назва завдання», а в поле «Зміст завдання» 

вводимо завдання. 

 
 

Далі встановлюємо терміни прийому відповідей на завдання у блоці «Доступність». 

 
 

Також налаштовуємо тип подання відповідей на завдання студентами у блоці    

«Тип відповідей», вибираючи відповідь у вигляді завантажуваного файлу або 

текст відповіді онлайн. 

  



Далі встановлюємо систему оцінювання даного завдання у полях «Оцінка», 

«Максимальні бали» та «Прохідний бал». 

 
 

Також для налаштування доступні таці блоки опцій як: «Типи відгуків», 

«Параметри відповідей», «Налаштування групової здачі», «Повідомлення» та 

інші, які за потреби можна також налаштувати. 

 
 

Після завершення налаштування натискаємо кнопку «Зберегти й повернутися до 

курсу» або «Зберегти й показати».  



ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  Тест 

 

Для того щоб створити такий від діяльності як «Тест», необхідно спочатку: 

1) Створити категорію запитань 

2) Додати запитання у категорію 

3) Створити сам тест та додати питання до нього 

 

Створення категорій запитань 

  

У блоці «Керування» розгортаємо список «Банк питань». 

 
 

В меню, яке відкрилося, натискаємо пункт меню «Категорії». 

 

 

 

У полі «Входить у категорію» можна обрати доступність / приналежність питань 

до конкретного курсу / категорії / ядра системи.  



Далі вводимо назву категорії, яку будемо створювати, в полі «Назва». Наприклад: 

Тестовий контроль до 1 (2, 3 і т.д.) теми. 

 
 

Після цього натискаємо кнопку «Додати категорію». Аналогічно створюємо 

категорії для кожної теми. 

 

 

Додавання запитань у категорії 

 

Питання не повинні містити нумерацію. А відповіді повинні бути пронумеровані 

автоматично (засобами Word, розділ «Абзац»  «Нумерація») і виключно 

великими, латинськими, прописними літерами. 

 
Правильна відповідь позначається як: ANSWER:(пробіл)A (і т.д.) 

 

ВАЖЛИВО! 

Правильна відповідь (ANSWER: … ) повинна містити виключно 

латинський алфавіт. Якщо Ви введете замість А (ей) нашу А (а) і т.д. 

(В, С) система при оцінюванні питань сприйматиме їх як неправильні відповіді. 

  



Для додавання запитань у категорії набираємо їх у Word (за зразком і згідно вище 

описаних правил). 

 
 

Далі копіюємо запитання в текстовий документ «.txt» (Блокнот), створивши для 

кожної категорії окремий файл. Результат має мати наступний вигляд: 

  



Тепер зберігаємо текстовий документ наступним чином: 

«Файл»  «Зберегти як…» / «Файл»  «Сохранить как…» 

 
 

 
ВАЖЛИВО! 

У вікні, що з'явилося, обов’язково вибираємо «Кодування»  «UTF-8». 

Використовуйте виключно латинський алфавіт у назвах файлів.  



В полі «Ім’я файлу» вводимо назву нашого документу і натискаємо «Зберегти». 

 
 

В блоці «Керування» СДН ЛьвДУВС 

натискаємо пункт меню «Імпорт». 

 
На сторінці імпорту в розділі «Формат файлу» вибираємо «Aiken». В розділі 

«Загальне» у полі «Імпортувати у категорію» вибираємо з випадаючого списку 

категорію, в яку потрібно завантажити питання.   



Далі натискаємо кнопку «Виберіть файл…», потім у вікні кнопку «Вибрати файл».  

 
 

Вибираємо файл з тестовими питаннями та натискаємо кнопку «Завантажити цей 

файл», далі «Імпорт». Чекаємо поки відбудеться завантаження питань. 

 

 
 

На сторінці, до якої відбувся перехід, бачимо питання, що ми імпортували і 

натискаємо кнопку «Продовжити». 

  



Відбудеться перехід до сторінки «Банк питань», де можна побачити завантаженні 

питання. 

 
 

Аналогічно завантажуємо питання у інші створені категорії. 

 

 

Створення Тесту і прикріплення запитань з категорій 

 

Переходимо в режим редагування дисципліни. На сторінці редагування дисципліни 

у відповідній темі натискаємо «Додати діяльність або ресурс». 

 



У вікні, яке з’явилося, вибираємо вид діяльності «Тест» і натискаємо кнопку 

«Додати» 

 
 

На сторінці створення тесту в полі «Назва» вводимо назву - Тестовий контроль 

знань теми 1. 

 
 

Далі встановлюємо додаткові параметри тесту. 

  



Для встановлення дати/часу тестування розгортаємо пункт «Вибір часу» на сторінці 

створення тесту. 

  
Включаємо дати початку і кінця тестування відповідними галочками. Так само 

встановлюємо тривалість виконання тесту від початку спроби. Наприклад 30 хв. 

 

Далі встановлюємо кількість спроб для даного тесту у пункті «Оцінка»  

«Дозволено спроб», та кількість запитань на сторінці у пункті «Макет». 

  
Також тут встановлюємо «Випадковий порядок відповідей» у пункті «Поведінка 

питань».  



У вкладці «Вигляд» встановлюємо «Кількість десяткових знаків…» рівною «0». 

 
За бажанням можна встановити й інші параметри тесту, проте вони є не 

обов’язковими. Для збереження змін та завершення налаштування натискаємо 

кнопку «Зберегти й повернутися до курсу» або «Зберегти й показати». 

 

Для повторного внесення змін в налаштування, на сторінці тесту у блоці 

«Керування»  «Керування тестом» натискаємо «Редагувати параметри». 

  
Щоб додати питання у налаштований тест, на сторінці тесту натискаємо кнопку 

«Редагувати тест».  



Відкриється сторінка «Редагування тесту». На ній натискаємо «Додати». 

 
 

З’явиться вікно вибору, що дозволяє додати: 

- нове питання 

- з банку питань 

- випадкове питання (натискаємо) 

 
У новому вікні обираємо «Категорія», з якої додавати питання, «Кількість 

випадкових питань» та натискаємо кнопку «Додати випадкове питання». 

 

  



Це дозволить генерувати різний список питань для кожного студента і 

кожної його спроби, в залежності від кількості питань, доданих у 

категорію (тобто чим більше – тим краще). 

 

Коли питання додано встановлюємо «Максимальну оцінку» та «Бал» для кожного 

питання у відповідних полях. 

Також відзначаємо пункт «Випадковий порядок питань». 

 
В даному випадку: 2 питання по 5 балів = 10 балів (максимальна оцінка). 

Перевіряємо чи «Максимальна оцінка» за тест 

співпадає з кількістю балів у вікні «Всього балів». 

Після чого натискаємо кнопку «Зберегти». 

 
Далі переходимо на сторінку тесту.  



Перегляд результатів 

 

Щоб переглянути результати тестування у блоці «Керування» натискаємо 

«Результати». 

 
 

На цій сторінці обираємо потрібні параметри з вкладок «Що включати у звіт» і 

«Параметри показу» 

 
 

та генеруємо звіт (кнопка «Показати звіт»).  



ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ  Форум 

Цей вид діяльності використовується для створення «Практичних завдань» у 

формі Питання (від викладача ) – Відповіді (від слухачів). Оцінювання проводить 

викладач особисто. 

Створення 

 

Переходимо в режим редагування дисципліни. На сторінці редагування дисципліни 

у відповідній темі натискаємо «Додати діяльність або ресурс». 

 
 

У вікні, яке з’явилося, вибираємо вид діяльності «Форум» і натискаємо кнопку 

«Додати». 

  



На сторінці створення форуму в полі «Назва» вводимо – Практичне завдання 1. 

 
В полі «Введення у форум» описуємо ситуацію/подію, до якої потім будемо 

ставити питання/завдання для слухачів. У списку «Тип форуму» обираємо «Форум 

Питання-Відповідь». 

  



Налаштування 

 

У блоці «Розсилання та відслідковування» в полі «Режим підписки» обираємо 

«Автопідписка» . 

 
У блоці «Рейтинги» в полі «Тип підсумку» обираємо «Сума оцінок», а в полі 

«Максимальні бали» – вписуємо макс. бал за завдання, наприклад «3». 

 

У блоці «Загальні налаштування модуля» в пункті «Режим роботи з групами» 

обираємо «Немає груп». 

 
 

У кінці сторінки не забуваємо натиснути кнопку «Зберегти й показати». 

  



Додавання питань та оцінювання 

 

Після потрібних налаштувань отримуємо сторінку наступного вмісту: 

 
 

Наступний крок – додавання питань, за які будемо пізніше виставляти оцінки. 

Натискаємо кнопку «Додати нове запитання». 

 
 

Тут заповнюємо поля «Тема» та «Повідомлення» (одне або декілька питань). 

Решту налаштувань можна залиши без змін. 

  



Внизу сторінки натискаємо кнопку «Надіслати до форуму». 

 

 
 

На сторінці, що відкрилася, бачимо наступне повідомлення: 

Ваше повідомлення додано успішно. 

Ви маєте 30 хв для його редагування, якщо хочете внести певні зміни. 

 

 
 

і задане питання під описом. 

Тепер слухачі можуть дати відповідь на питання, яка буде оцінена викладачем.  

 

  



Після того, як хтось з слухачів курсу дасть відповідь у практичному завданні, 

кількість цих відповідей відобразиться тут. 

 
 

Щоб оцінити відповідь заходимо у питання, натиснувши на його назву. 

 

На сторінці, що відкрилася, бачимо відповідь слухача і можемо її оцінити по шкалі 

в залежності від встановлених раніше налаштувань практичного завдання. 

 
 

Також тут є елементи керування відповіддю слухача. 

  



Журнал оцінок 

 

Відкриваємо «Журнал оцінок»,натиснувши на посилання у блоці «Навігація» зліва. 

 
 

На сторінці, що відкрилася, бачимо список усіх учасників курсу в алфавітному 

порядку і посилання для переключення на список починаючи з певної літери. 

 
 

«Журнал оцінок» призначений для перегляду оцінок слухачів у тій чи іншій формі 

по кожному з видів діяльності у курсі, які передбачають оцінювання. 

  



 
«Журнал оцінок» відібраний по імені за літерою «С» 

 

Один з видів журналу це «Звіт по користувачу у курсі».  

 
Тут обираємо потрібного нам слухача зі списку і бачимо детальний звіт по його 

активності у кожному з оцінюваних видів діяльності. 

  



 
А саме Оцінку в кожну виді діяльності, Відсоток правильності відповідей у певній 

діяльності, Внесок у підсумок курсу та ін.. 

 

 
Також внизу сторінки видно підсумок по усіх колонках. 

 

  



Ще один з видів журналу це «Окремий вид».  

 
 

Тут обираємо елемент оцінювання, по якому буде виведений звіт. 

 
 

Також тут є можливість змінити оцінку: поставивши відмітку напроти певного 

користувача у колонці «Поправки», поле «Оцінка» стане доступним для 

редагування. Якщо вносити зміни в оцінки цим методом – необхідно внизу сторінки 

справа натиснути кнопку «Зберегти». 

  



Наступний вид журналу це «Історія оцінок». Тут налаштування більш гнучкі. 

 
Наприклад, оберемо декілька Користувачів, певний Елемент оцінювання і 

Оцінювача. Також можна включити певний проміжок часу, за потреби. 

 

Після чого отримаємо звіт наступного вигляду. 

 
 

Який, за потреби, можна завантажити в одному з доступних форматів. 

 

  



РЕСУРСИ  Файл 

 

Правила присвоєння імен файлам 

 

Надаючи імена файлам, які будуть розміщені в СДН ЛьвДУВС дотримуйтеся 

наступних правил: 

  

1) Категорично заборонено використовувати в імені файлу символ: ’ (апостроф)! 

2) Не бажано використовувати наступні символи: " (лапки), букви українського 

алфавіту ( ї ) та ( ґ ). 

3) Не бажано ставити в іменах файлів символ ( пробіл ), замість нього 

використовуйте ( – ) тире, або ( _ ) підчерк. 

4) Намагайтеся не надавати файлам занадто довгих імен. Рекомендується – не 

більше 50 символів. 

5) За можливістю, бажано надавати імена файлам використовуючи латинський 

алфавіт. 

У випадку порушення є висока імовірність помилок СДН ЛьвДУВС при обробці 

Ваших файлів. 

Завантаження файлів 

 

Є 2 способи завантажити файл: 

1) «Перетягнути» файл з папки прямо у потрібну тему (Drag & Drop ) 

Натискаємо і утримуємо лівою клавішею миші іконку документу. Далі, не 

відпускаючи її, перетягуємо у тему дисципліни, на потрібне місце. Наприклад, 

документ у форматі PDF перетягнемо у Тему 1. 

  



Почнеться процес завантаження (час завантаження залежить від розміру файлу). 

 
 

Так само можна «перетягнути» усі інші файли, такі як Документ Word / Текстовий 

документ / Зображення і т.д.. 

 

 
 

При завантаженні зображень з’явиться вище приведений діалог, в якому обираємо 

пункт «Створити ресурс файл» і натискаємо кнопку «Завантаження».  



2) Використати засоби Moodle 

 

Переходимо в режим редагування дисципліни. На сторінці редагування дисципліни 

у відповідній темі натискаємо «Додати діяльність або ресурс». 

 
 

 
У вікні, яке з’явилося, вибираємо вид ресурсу «Файл» і натискаємо кнопку 

«Додати». 

  



На сторінці створення ресурсу в полі «Назва» вводимо назву – Новий файл і 

натискаємо «Додати». 

 
 

Обираємо файл і натискаємо «Завантажити цей файл». 

 
  



Вказуємо додаткові параметри (за потреби) та натискаємо «Зберегти та 

повернутися» або «Зберегти й показати». 

 

 
 

Щоб змінити/налаштувати/видалити будь-який елемент теми (діяльність/ресурс) 

натискаємо «Редагувати» напроти відповідного елементу. 

 
  



РЕСУРСИ  Тека 

 

Переходимо в режим редагування дисципліни. На сторінці редагування дисципліни 

у відповідній темі натискаємо «Додати діяльність або ресурс». 

 
 

 
У вікні, яке з’явилося, вибираємо вид ресурсу «Тека» і натискаємо кнопку 

«Додати». 

  



На сторінці створення ресурсу в полі «Назва» вводимо назву – Медіатека. 

 
 

Одним з вищеописаних способів (РЕСУРСИ • Файл  Завантаження файлів) 

завантажуємо відповідні файли з ПК (аудіо/відео/презентації/документи та ін..). 

 
 

Вказуємо додаткові параметри (за потреби) та натискаємо «Зберегти та 

повернутися» або «Зберегти й показати».  



Результат буде наступним 

 
 

 

  



РЕСУРСИ  Сторінка 

 

Переходимо в режим редагування дисципліни. На сторінці редагування дисципліни 

у відповідній темі натискаємо «Додати діяльність або ресурс». 

 
 

 
У вікні, яке з’явилося,  вибираємо вид ресурсу «Сторінка» і натискаємо кнопку 

«Додати». 

  



На сторінці створення ресурсу у вкладці «Загальне» заповнюємо поля «Назва» – 

Тема 1.1. Вступ та «Опис» - Тестовий матеріал до теми 1 

 
 

Далі у вкладці «Основний вміст» вставляємо необхідний матеріал. 

 
  



Копіювання інформації з Документу Word 

 

Якщо копіювати інформацію з Документу Word у Сторінку Moodle 

(Копіювати/Вставити) 

 
то сам текст і деякі види його форматування перенесуться, але зображення – ні. 

 

 
Тому переносити зображення і вставляти їх у матеріал Сторінки Moodle потрібно за 

допомогою засобів самого Moodle.  



Для цього зображення з Документу Word необхідно спочатку зберегти на комп’ютер 

і вже потім вставляти у Сторінку Moodle. 

1) ПКМ (права кнопка миші) по зображенні  «Сохранить как рисунок…» 

 
 

2) У вікні, що відкрилося, вибираємо куди зберегти зображення і натискаємо 

«Сохранить» 

 
  



Якщо по певним причинам (стара версія Word та ін..) при натисненні ПКМ (права 

кнопка миші) по зображенні у вас немає пункту меню «Сохранить как рисунок…»  

альтернативою буде збереження всього документу Word як веб-сторінки. 

 

Файл  Сохранить как…  Веб-страница (*.htm; *.html) 

 
 

Після цього в папці, в яку ви зберігали, з’явиться сам файл і папка, в якій будуть усі 

зображення з даного документу в оригінальному розмірі. 

 

  
 

  



Вставка зображення 

 

Є 2 способи завантажити зображення (та й будь-який інший файл): 

 

Спосіб 1 – «Перетягнути» файл з папки (Drag & Drop ) 

Для вставки зображення збереженого вище/або будь-якого іншого натискаємо і 

утримуємо лівою клавішею миші іконку зображення/файлу.  

Далі, не відпускаючи її, перетягуємо у вікно редагування, на потрібне місце.  

 
 

Результат повинен бути наступний: 

 



Спосіб 2 

Для вставки зображення збереженого вище/або будь-якого іншого натискаємо на 

кнопку «Зображення» на сторінці Moodle. 

 
 

Далі натискаємо кнопку «Перегляд сховищ». 

 
 

  



Тут обираємо вкладку «Завантажити файл» та натискаємо «Вибрати файл». 

 
 

Далі обираємо зображення на комп’ютері 

 
 

і натискаємо кнопку «Завантажити цей файл». 

  



У вікні, що відкрилося, відмічаємо галочкою «Опис не обов’язковий» і натискаємо 

«Зберегти зображення». 

 
 

Результат повинен бути наступний: 

 
 

  



Вставка відео з YouTube 

 

Щоб вставити відео з YouTube в сторінку з матеріалом необхідно спочатку відкрити 

його в браузері, наприклад https://www.youtube.com/watch?v=pbK0TNmqAdM  

 
 

Далі ПКМ (права клавіша миші) по відео – з’явиться меню (саме таке меню, темне), 

в ньому вибираємо «Скопіювати код вставки» 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pbK0TNmqAdM


Наступним кроком відкриваємо сторінку Moodle в режимі редагування, натискаємо 

кнопку «Показати більше кнопок» – з’явиться ще один ряд кнопок. 

 
 

В ньому натискаємо кнопку «HTML». 

 
 

  



Вміст вікна вводу тексту повністю зміниться (стане кодом) – це нормально. У вікні 

вводу натискаємо ПКМ (права клавіша миші) і обираємо «Вставити» (Ctrl+V). 

 
 

Вставиться наступний код 

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/pbK0TNmqAdM" 

frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> 

 

В ньому перевіряємо щоб значення width не було більше 700, якщо більше – то 

зменшуємо до вказаного значення і знову натискаємо кнопку «HTML». 

 
 

  



Після цього код знову стане текстом, а замість вставленого фрагменту коду – в 

тексті з’явиться відео. 

 
 

Далі можна продовжувати вставляти текст/зображення і т.д.. 

 

 
 

В кінці редагування не забуваємо натиснути «Зберегти й показати». 

  



Прикріплення файлу всередині сторінки 

 

Обираємо частину тексту, яка стане посиланням для скачування файлу. 

Далі натискаємо кнопку «Посилання». 

 
 

Тут натискаємо кнопку «Перегляд сховищ…». 

 
 

Обов’язково відзначаємо галочку «Відкрити у новому вікні». 

  



У вікні, що відкрилося, натискаємо «Завантажити файл» (зліва). 

 
Далі кнопку «Вибрати файл» і обираємо потрібний файл на комп’ютері. Після чого 

натискаємо кнопку «Завантажити цей файл». 

 

Якщо все зроблено правильно, після збереження сторінки текст стане посиланням і 

при натисканні відбудеться скачування/відкриття файлу. 

 

 

  



СОРТУВАННЯ ПОРЯДКУ ВІДОБРАЖАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Переходимо в режим редагування дисципліни.  

 

Натискаємо і утримуємо лівою клавішею миші іконку  під конкретним 

матеріалом дисципліни. Далі, не відпускаючи її, перетягуємо матеріал дисципліни 

на потрібне місце. Наприклад «Тестовий контроль…» перемістимо у Тему 2. 

 
Таким самим чином сортуємо теми дисципліни.  



ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС 
 

Зміна електронної пошти 

 

Для зміни електронної пошти входимо в СДН ЛьвДУВС. 

 
 

Далі натискаємо на своє прізвище/іконку користувача у правому верхньому куту. 

 
 

З’явиться меню, в якому обираємо «Про користувача». 

  



На сторінці, що відкрилася, є такі блоки інформації як «Детально», «Різне», 

«Звіти», «Деталі курсу» та «Діяльність входу» пов’язані з обліковим записом. 

 

У блоці «Детально» натискаємо «Редагувати інформацію». 

 
 

Далі відкриється сторінка де можна редагувати певні деталі облікового запису. 

Вводимо потрібну інформацію в поле «Електронна пошта».  

 
 

Після внесення змін не збуваємо натиснути кнопку «Оновити профіль» внизу 

сторінки. 

 



Якщо зайти у редагування інформації повторно – можна побачити наступне 

повідомлення у полі «Електронна пошта»: 

 

Зміни в процесі очікування. Гіперпосилання для підтвердження надіслане вам на 

mypost@gmail.com. Скасувати зміну адреси електронної пошти. 

 
 

Далі заходимо на електронну пошту і підтверджуємо зміни перейшовши за 

посиланням у листі. 

 
  



Якщо все зроблено правильно – відкриється сторінка профілю в СДН ЛьвДУВС з 

наступним повідомленням: 

 

Електронну адресу користувача Викладач ЛьвДУВС успішно змінено на 

mypostn@gmail.com. 

 
 


