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1. Авторизація 
 
Для початку роботи з програмою необхідно виконати 2 наступні операції: 

 отримати  доступ до віддаленого сервера можливо за наступними адресами
(IP: 172.16.31.127:3350 з мережі університета) 

(IP: 46.219.113.59:3350 поза мережею університета) 
(IP: smc.tsatu.edu.ua:3350 поза мережею університета) 

за допомогою персонального логіну та паролю*; Виконати: «Пуск»  «Все 

программы»  «Стандартные»  «Подключение к удаленному рабочему 

столу» 
 

Рисунок 1 – Доступ до віддаленого робочого столу 

Галочку навпроти «Запомнить учетные данные» не ставити 
 на робочому столи запустити ярлик «Osvita» та виконати вхід у програму  

за допомогою персонального логіну та паролю*.
 

Рисунок 2 – Авторизація у програмі 
 

  

 

* Логіни та паролі для доступу до сервера та програми відрізняються. Отримати їх Ви можете 
у адміністратора додатку. 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВИ ПОВИННІ ЗМІНИТИ ПАРОЛІ. У ВИПАДКУ НЕ 
ВИКОНАННЯ ДАНОЇ УМОВИ МОЖЛИВИЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ 
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2. Основні можливості 

Для категорії користувачів «Викладачі» можливий доступ до 2-х вкладок 

додатку:  «Викладачі»; 

 «Додаткові ресурси».
 

2.1 Зміна паролю 

2.1.1 Зміна паролю доступу до сервера 
 

Для того, щоб змінити пароль доступу до сервера, необхідно виконати наступні дії: 

 Перейти в меню «Пуск»  «Панель управления»  «Учетные записи 

пользователей»  «Изменение своего пароля»

 В полях, зображених у вікні ввести наступні дані (рис 3): 

1 – діючий пароль;

2 – новий пароль; 

3 – підтвердження нового паролю. 

4 – підказка до паролю; 

Рисунок 3 – Зміна паролю доступу до сервера 

 
 натиснути кнопку «Сменить пароль»

 
2.1.2 Зміна паролю доступу до програмного додатку 

Для того, щоб змінити пароль користувача, необхідно виконати наступні 

дії:  у вкладці «Викладачі» перейти на вкладку «Сервіс»; 

 натиснути кнопку    ;

1 

2 

3 

4 
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 у вікні, що з’явилося, заповнити відповідні поля.
 

 

Рисунок 4 – Зміна паролю користувача у додатку «Osvita» 
 

2.2 Журнал 
 

Перейшовши на вкладку «Журнал» викладач може ознайомитися із списком 

дисциплін та груп, у яких він викладає (рис 5). 

На початку кожного семестру ведучий викладач повинен заповнити паспорт 

дисципліни для чого потрібно натиснути кнопку  та ввести інформацію 

У існуючих полях: 

 
 Лек – Кількість лекційних занять в семестрі 

 М1 лаб – Кількість лабораторних занять в першому модулі 

 М1 прак – Кількість практичних занять в першому модулі 

 М2 лаб – Кількість лабораторних занять у другому модулі 

 М2 прак – Кількість практичних занять у другому модулі 

 Зал-1/Екз - 2 вказати вид контролю (1-залік, 2-екзамен) 

 Макс. Мод1 – максимальна кількість балів за перший модуль 

 Макс. Мод2 – максимальна кількість балів за другий модуль 

 Нав.Прак. – наявність практики («1»-так «0»-ні) 

 Курсов. – наявність курсового у складі дисципліни («1»-так «0»-ні) 



Також Ви побачите попередження з наступним текстом: 
 

Рисунок 5 – Список дисциплін 

 
Виконавши необхідні налаштування необхідно здійснити подвійний клік по потрібній 

дисципліні. На екрані з’явиться журнал успішності обраної групи з відповідної 

дисципліни (рис 6). Викладач може заповняти тільки поля білого кольору. 

В верхній частині даної вкладки зазначені: 

 строки завершення першого модуля;

 строки завершення другого модуля;
 

 кінцева дата екзамену;

 
 прізвище викладача;

 

 назва дисципліни.

 
У нижній частині вікна розташовані наступні елементи керування: 

 

  експорт інформації з електронного журналу до exсеl-файлу 

  імпорт інформації з exсеl-файлу до електронного журналу 

 
перемикач напряму вводу інформації 

до електронного журналу 
 

  друкувати журнал 

  друкувати відомість по ПМК 



  друкувати відомісті заліку, екзамену, самостійних курсового або 
практики 

 
 

 

Рисунок 6 – Журнал успішності 
 

В продовж семестру викладач повинен постійно заповнювати журнал. В разі якщо 

оцінка є дробове число то між цілою і дробовою частиною ставиться крапка 

а не кома і число округляється до одного знака після коми 

 

Користувач має можливість налаштувати порядок виставлення оцінок обравши 

необхідний напрямок у відповідному полі внизу вікна («Строка» або «Стовбець»). У 

відповідності із обраним напрямком, при натисненні клавіші Enter, активна комірка 

буде переміщуватися вправо або вниз (рис 6). 

 
Після проведення заняття викладач повинен внести до журналу інформацію про 

відсутніх на заняттях студентів шляхом занесення до відповідної комірки української 

букви «н» це необхідно робити як на лекційних так і на лабораторних/практичних 

заняттях. Після того як студент відпрацював відповідне заняття замість букви «н» до 

комірки вноситься відповідна оцінка 

 
Для зручності в роботі з додатком є можливість експорту-імпорту інформації в excel 

файл. Вже наявну інформацію можно експортувати до excel файлу додати відсутню а 

потім знов імпортувати до електронного журналу(рис 6). 

УВАГА! В експортованому excel файлі можливо тільки додавання відсутньої 

 інформації. Зміна структури назви та інші модифікації заборонені. Інакше 

коректне імпортування буде неможливе та може зіпсувати вже наявну 

інформацію 

 
По закінченню модулю/семестру ведучий викладач повинен роздрукувати відповідну 



відомість підписати її та надати до деканату 

Для зручності та запобігання помилок при виставленні балів був введений додатковий 

стовбець із прізвищами студентів справа від полів з оцінками (рис 6). 



 Важливо: По закінченню строку першого (другого) модуля редагування існуючих або 

додавання нових оцінок стає неможливим. 

Якщо вид контролю – «Залік», то колонка «Екз» відображатися не буде. 

Для залікових дисциплін комірки «ПМК1» та «ПМК2» заповнюють тільки 

в тому випадку, якщо це записано у робочій програмі дисципліни. 

У комірки «СР1» та «СР2» записується сума балів за 

самостійну підготовку до лабораторних/практичних робіт. 

комірки сірого та блакитного кольору заповняються автоматично. 

Підсумкові бали округляються до цілого числа. 

В комірки «З коеф.» автоматично вноситься інформація 

за відповідні елементи навчання з урахуванням 

відповідних коефіцієнтів. 

 

2.3 Тематичний план 
 

Вкладка призначена для переліку тем з конкретно обраної дисципліни (рис 7). 
 

 
Рисунок 7 – Тематичний план 

 

Вкладка стає доступною тільки тоді, коли Ви обрали дисципліну зі списку (рис 5). 

Заповнити тематичний план можна двома способами: 

 Вручну:
 

За допомогою кнопок у верхній частині вікна 

 
– додати запис; 

– видалити запис. 

 
 

 Імпорт з “txt” файлу *:
 

Для цього треба створити текстовий файл (.txt), в якому вказати дані у наступному 

форматі: 



 

 

Щоб скопіювати текстовий файл із тематичним планом на сервер, необхідно 

впевнитися, що буфер обміну між Вашим комп’ютером та сервером активовано. Для 

цього треба виконати наступні дії: 

 у вікні «Подключение к удаленному рабочему столу» натиснути кнопку «Показать 

параметры»

Рисунок 8 – Вікно «Подключение к удаленному рабочему столу» 

 перейти на вкладку «Локальные ресурсы» та встановити галочку навпроти 

надпису «Буфер обмена».

 

 

 
  

 
* Дана функція корисна для викладачів, які викладають однаковий предмет у різних групах. 



9 
 

 

Рисунок 9 – Вкладка «Локальные ресурсы» 
 

Після виконаних дій можна копіювати необхідні файли на робочий стіл серверу. 
 

Заповнивши тематичний план, інформація по кожному заняттю буде відображатися у 

шапці журналу, якщо натиснути на відповідний стовпець (рис 10). 
 

Рисунок 10 – Інформація про заняття 
 

Внизу вікна відображається інформація про суму годин та балів з 

дисципліни по заданим темам, а також 2 кнопки: 

 

            – друк титульних аркушів. 
Автоматично формується 3 аркуші у програмі MS Word. 

 

           – роздрукувати. 
Автоматично формується таблиця із переліком тем, кількістю 
годин, полями для дати та підпису. 
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2.4 Додаткові ресурси 
 
На вкладці «Додаткові ресурси» знаходяться корисні посилання (рис 11): 

 Навчально-інформаційний портал ТДАТУ;

 WEB сайт університету;

 Наукова бібліотека.
 

Рисунок 11 – Додаткові ресурси 


