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5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 5.1  Структура і порядок роботи з журналом обліку пропусків занять 

5.1.1  Загальна структура журналу 

Для реалізації журналу обліку пропусків занять в системі MOODLE вводиться розділ 

«Облік пропусків занять», в якому для кожного навчального тижня вводиться підрозділ 

«Тиждень …. Пропуски занять». Кожен підрозділ реалізується модулем «Курс» системи 

MOODLE. Для обліку пропусків занять використовується вбудований в модуль «Курс» 

електронний журнал оцінок.  

Для кожного дня тижня в таблиці журналу обліку пропусків занять відводиться 6 

стовпців – 5 стовпців відповідають «парам» занять, 1 стовпець – підсумок за навчальний 

день. Кожному студенту в журналі відповідає один рядок. Окрім того, в таблицю журналу 

обліку пропусків занять вводиться 1 стовпець для підсумку пропусків занять за тиждень. 

За наявності пропуску заняття у відповідну клітину таблиці журналу записується 1 

(одиниця). На рисунку 5.2 наведена загальна структура журналу обліку пропусків занять. 

5.1.2   Порядок роботи з журналом обліку пропусків занять 

Для ведення електронного журналу пропусків занять необхідно увійти на сайт 

системи MOODLE за адресою https://moodle.snu.edu.ua/. Для цього потрібно скористатися 

комп’ютером, або ноутбуком, або смартфоном. За відсутності у викладача можливості зайти 

на сайт системи MOODLE – відсутність технічного засобу або неможливість підключитись 

до Інтернет, - він записує відсутніх студентів на папері і вносить дані про пропуски, коли у 

нього з'являється можливість підключитись до системи MOODLE, але не пізніше кінця 

наступного робочого дня. 

Для внесення або перегляду даних про пропуски занять необхідно клацнути мишою 

на пункті "Оценки" в блоці "Настройки". 

 
Рисунок 5.1 – Виклик журналу обліку пропусків занять 

 

В результаті цієї дії відобразиться таблиця, в якій в початкових стовпцях вказуються 

ПІБ студента, номер групи, а в наступних стовпцях - наявність пропуску заняття на 

конкретній парі конкретного дня тижня. Також відобразяться стовпці з підсумковими 

кількостями пропусків за тиждень і за окремий день тижня. Підсумки розраховуються 

автоматично. Основні пояснення і застереження показані на рисунку 5.2. 

https://moodle.snu.edu.ua/







