
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТА ЩОДО ЦДО ЗІЕІТ  

(НА ПЛАТФОРМІ СИСТЕМИ MOODLE) 

 

1. Як отримати логін і пароль до системи Moodle? 

Логін і пароль реєструється в навчальному відділі у адміністратора ЦДО та 

видається кураторами груп. Студент має зберігати їх у безпечному місці. В 

разі компрометації паролю (потрапляння його в чужі руки) необхідно 

негайно надіслати повідомлення адміністратору ЦДО – Григоренко Олені 

Валеріївні (o.grigorenko@econom.zp.ua). 

 

2. Як увійти до системи Moodle? 

 - Зайти на офіційний сайт ЗІЕІТ за адресою zieit.edu.ua; 

 - перейти у меню «Освіта», далі – «ЦДО»; 

 - натиснути посилання на систему: http://moodle.zieit.edu.ua; 

 - для проходження ідентифікації треба натиснути посилання «Вхід», яке 

знаходиться у правому верхньому кутку сторінки. 

 

3. Як пройти авторизацію в системі Moodle? 

Студентам, які отримали у куратора особистий логін і пароль, необхідно 

ввести їх і натиснути кнопку «вхід» (якщо увійти не вдалося – перевірте, чи 

правильно ви вводите маленькі та великі літери логіну і паролю, бо це має 

значення). 

 

4. Як вибрати необхідний курс в системі Moodle? 

- Зайшовши на сторінку «Головна» з переліком категорій, відкрийте гілку 

«Мої курси» та знайдіть потрібний; 

- Або після входу вкажіть фрагмент назви курсу у полі «Пошук курсів:» 

  

5. Як працювати з обраним курсом в системі Moodle? 

Після авторизації та входу на курс, відкривається сторінка з відповідним 

дистанційним курсом, яка має таку структуру: 

- блок «Новини», який відображає актуальну інформацію від викладача. Для 

перегляду новин необхідно натиснути посилання і прочитати доступну 

інформацію; 

- календарне виконання навчального курсу за темами; 

- блок файлів доступних для перегляду або закачування (конспект лекцій, 

методичні рекомендації та тематика контрольних робіт, методичні 

рекомендації до виконання курсового проекту (роботи), інші матеріали). 



- модульні завдання навчального курсу у вигляді тестів. 

Для перегляду або закачування відповідного файлу треба натиснути на його 

посилання і в діалоговому вікні обрати необхідну дію: 

 - «Відкрити». Після натиску цього посилання у вікні браузера відкривається 

документ у режимі перегляду. Після перегляду файлу можна повернутися до 

роботи з навчальним файлом. 

 - «Збереження». Після натиску цього посилання необхідно вибрати місце для 

збереження файлу (зберегти як….). Після збереження файлу з ним можна 

працювати у звичайному режимі. 

 

6. Куди звертатися, якщо виникли проблеми з роботою в системі Moodle? 

- з питань змістовного наповнення курсу і його вивчення, необхідно 

звертатися до викладача; 

- з питань зарахування на конкретний дистанційний курс, інших 

організаційних питань, пов’язаних із використанням системи Moodle в 

навчальному процесі необхідно звертатись до адміністратора системи 

навчального відділу Григоренко Олени Валеріївни  

(o.grigorenko@econom.zp.ua); 

- з технічних питань, пов’язаних із функціюванням системи Moodle, 

необхідно надіслати електронного листа в системному адміністратору Дерезі 

Владиславу Євгеновичу (v.dereza@econom.zp.ua). 

 

7. Як я можу звернутись до когось у дистанційному форматі, не виходячи з 

дому? 

Система ЦДО працює не тільки на комп’ютерах ЗІЕІТ, але і на домашньому 

ноутбуці, планшеті, чи навіть на мобільному телефоні, який може відкривати 

інтернет-сторінки. Для навчання треба тільки мати авторизацію у системі. 

Після входу у ЦДО, у правому верхньому куті екрану є меню «Користувач», 

де вказані ваші ПІБ. Натиснувши на стрілку ви побачите меню користувача, 

де треба обрати пункт «Повідомлення». Або ліворуч від ПІБ (та праворуч від 

дзвіночка) можна натиснути на іконку з виноскою та обрати «Нове 

повідомлення». 

Після цього на сторінці з’явиться віконце чату, де треба обрати кнопку 

«Контакт» та у полі «Знайти користувача чи курс» ввести пошукову фразу. 

Наприклад, «Григоренко» або «Філософія». Під пошуком у разі успіху  

з’явиться відповідний викладач або курс. Обравши та позначивши їх 



курсором, ви зможете у вікні праворуч написати повідомлення та відправити 

його. Процес схожий на спілкування у комунікаторах «Вайбер» чи 

«Телеграм». 

 

8. Як отримати додаткову інформацію щодо використання системи Moodle? 

- Зайти на офіційний сайт ЗІЕІТ за адресою zieit.edu.ua, перейти у меню 

«Освіта», «ЦДО» та прочитати методичні вказівки; 

- отримати початкові знання та навички користування системою MOODLE на 

сайті https://moodle.org/?lang=uk; 

- спитати у викладача. 

https://moodle.org/?lang=uk

