
Додаток 2 до Розпорядження №______ від _____ ______2020. 
 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо роботи ВИКЛАДАЧА з модулем «Сесія»  

в системі «Електронний кампус» 

 

1. Запустити систему «Електронний кампус»  

2. Обрати модуль «Сесія» як показано на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Вікно вибору модуля «Сесія» в системі «Електронний кампус» 

 

3. У вікні, яке відкрилось обрати необхідну відомість (рис. 2.). Якщо 

відсутні потрібні відомості - повідомити про це заступника декана/директора 

з навчально-виховної роботи. 

 

Рис. 2. Вікно вибору відомості для семестрового контролю 



4. Далі, у вікні «Відомість» (рис.3.) в колонці «Кількість балів» 

виставляємо бали, отримані студентами за результатами роботи в семестрі та 

складання контрольного заходу. У випадку, якщо студент не з‘явився або був 

не допущений до заліку/екзамену обираємо відповідну позначку. 

Для заліку: «не з’явився» виставляється виключно в тому випадку, коли 

студент виконав всі умови допуску до заліку, але набрав менше 60 балів, має 

писати залікову роботу чи проходити залікову співбесіду і не вийшов на 

зв´язок для проходження цих контрольних заходів. В іншому випадку, 

проставляється або оцінка «не допущено», якщо студент не виконав вимог 

РСО, або оцінка «незадовільно», якщо студент вимоги РСО виконав, 

контрольні заходи пройшов, але за їх результатами набрав менше 60 балів. 

Для екзамену: «не з’явився» виставляється виключно в тому випадку, коли 

студент виконав всі умови допуску до екзамену і не вийшов на зв´язок для 

проходження контрольних заходів, передбачених при здачі екзамену (ці 

заходи викладач обирає самостійно, за погодженням з кафедрою). В іншому 

випадку, проставляється або оцінка «не допущено», якщо студент не виконав 

вимог РСО, або оцінка «незадовільно», якщо студент вимоги РСО виконав, 

контрольні заходи пройшов, але за їх результатами набрав менше 60 балів. 

 

Рис. 3. Вікно для заповнення відомості 



5. Після внесення оцінок до відомості натискаємо кнопку «Зберегти». В 

даному випадку зберігаються внесені оцінки і у викладача залишається 

можливість редагування внесених даних. 

6. Для передачі заповненої відомості до деканату, натискаємо кнопку 

«Заблокувати та відправити до деканату» (рис. 4.). 

УВАГА! Використання кнопки ««Заблокувати та відправити до деканату» 

призводить до блокування відомості, тобто внесення будь яких змін до 

заблокованої відомості буде не можливим без дозволу заступника 

декана/директора з навчально виховної роботи на підставі обгрунтованого 

звернення викладача!!! 

 

Рис. 4. Блокування та відправлення відомості до Деканату 

 

7. УВАГА! Відомості з заліків для 4-го курсу та 3-го курсу (зі 

скороченим терміном навчання, «прискореники») навчання автоматично 

будуть заблоковані в день завершення залікового тижня 12.04.2020 (для цих 

курсів заліки проходять з 06.04 по 11.04, крім ФММ, ФЛ та спеціальності 081 

факультету соціології та права).  

Відомості з екзаменів будуть автоматично блокуватись на наступний день 

після дня проведення екзамену згідно з розкладом екзаменаційної сесії (для 



4-го курсу та 3-го курсу «прискореників» екзамени проходять з 18.05 по 

23.05, крім ФММ, ФЛ та спеціальності 081 факультету соціології та права). 

 


