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Інструкція 
щодо реєстрації дистанційних модулів  

курсів підвищення кваліфікації 

Інституту післядипломної педагогічної освіти  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

2017/2018 навчальний рік 

З 20 листопада 2017 року в Системі реєстрації вибіркових заходів Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка виставлено для реєстрації перелік модулів, винесених на опрацювання 

слухачами курсів підвищення кваліфікації в дистанційному форматі, який буде 

оновлюватися щотижня.  

Слухач, який зареєструвався на той чи інший дистанційний модуль, має перейти 

за посиланнями на свій модуль із персональної сторінки педагога. Здійснивши 

авторизацію на Порталі електронного навчання Інституту, він може почати 

опрацьовувати завдання. 

1. Реєстрація на вибірковий модуль в дистанційному форматі 

Для здійснення реєстрації на вибірковий модуль в дистанційному форматі 

слухач має обрати відповідний модуль на сайті реєстрації вибіркових заходів 

http://choice.ippo.kubg.edu.ua/  та оформити Додаток до направлення із 

зазначенням обраного вибіркового модуля (Увага: сам додаток із зареєстрованим 

вибірковим модулем в дистанційному форматі друкувати не потрібно і підписи 

викладачів-тьюторів не ставляться). 

Увійдіть на свою персональну сторінку педагога на сайті реєстрації вибіркових 

заходів та натисніть клавішу «Реєстрація», потім  встановіть прапорець на 

фільтрі «Форма навчання»  «Дистанційна», із запропонованої видачі 

результатів пошуку оберіть  модуль (модулі), які Вас зацікавили і натисніть 

клавішу «Замовити курс». 

У верхній частині сторінки з’явиться інформаційне повідомлення про те, що 

курс доданий до Індивідуального навчального плану. Необхідно натиснути на 

клавішу «Перейти до кошика ІНП»  та оформити модуль або продовжити 

процес реєстрації, обираючи інші модулі. 

 

 

http://choice.ippo.kubg.edu.ua/
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Перейдіть на Персональну сторінку педагога та натисніть опцію «Дистанційне 

навчання» 

 

 Одразу після реєстрації Ви побачите повідомлення про відсутність 

зареєстрованих модулів.  Доступ до дистанційного модуля надається через 3-12 

годин з моменту реєстрації модуля, це пов’язано з формуванням облікового 

запису слухача курсів підвищення кваліфікації на Порталі електронного навчання. 

Повторних реєстрацій модулів здійснювати не треба, зв’язуватися з 

адміністратором не має потреби, слід зачекати вказаний час, доки 

адміністратор створить профіль і Вам нададуть доступ! 

 

 
2. Опрацювання модуля 

Після надання доступу до модуля відповідна інформація та посилання на вхід 

з’явиться на сторінці «Дистанційне навчання» 

 

, 
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Натисніть клавішу «Опрацювати модуль» та авторизуйтеся в системі 

дистанційного навчання, використовуючи власне направлення на курси 

підвищення кваліфікації. 

 
Дані, які необхідні для входу (авторизації) на Порталі електронного навчання: 
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Увага!  Прізвище слід вводити українськими літерами. Перша літера – велика, 

якщо прізвище подвійне – друга частина прізвища теж друкується з великої 

літери. Якщо прізвище містить апостроф – під час введення його слід 

пропустити. 

 

3. Початок навчання 

Після авторизації на сайті Ви побачите сторінку обраного модуля, натисніть 

клавішу «Почати навчання» та опрацьовуйте матеріали і завдання модуля. 

 

 
 

4. Зворотній зв’язок 

З питань опрацювання вашого модуля – звертайтеся до тьютора (викладача, який 

здійснює супровід дистанційного навчання за тим чи іншим модулем). 

 

5. Результати  

Після опрацювання модуля та надсилання тесту або самостійної роботи Ви 

протягом 10 днів отримаєте відповідну оцінку викладача, що буде доступна на 

сторінці Самостійної роботи (або тесту). 
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Після отримання оцінки успішного виконання модуля, слід роздрукувати 

відповідний сертифікат.  Сертифікат з результатом необхідно пред’явити до 

навчального відділу Інституту під час отримання свідоцтва, це прискорить процес 

видачі документа.   

Сертифікат, що не містить бала успішності є не дійсним. 

 

 

ЗАРАХОВАНО 

Дякуємо,  вашу роботу прийнято. 

Викладач 
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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! 
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