
Початок роботи з MOODLE 

1. Реєстрація 

1.1. Для того, щоб почати роботу на порталі НЕІК, необхідно отримати 

логін і пароль для авторизації. Для цього потрібно пройти реєстрацію 

на сторінці https://id.nlu.edu.ua або натиснути кнопку «Реєстрація» на 

головній сторінці порталу http://neik.nlu.edu.ua. 

 
 

1.2.  На сторінці, яка відкрилась, необхідно ввести свій ідентифікаційний 

номер.  

 
 

 

https://id.nlu.edu.ua/
http://neik.nlu.edu.ua/


1.3.  Після введення ІПН Ви отримаєте особистий логін і Вам залишиться 

лише створити пароль, що містить ряд вимог: має складатись 

щонайменше з 8 символів, мати, принаймні, 1 велику літеру, 1 маленьку 

та 1 цифру. 

 
 

1.4.  Під час реєстрації Ви можете зіткнутися з трьома помилками: 

- Користувача з даним ідентифікаційним номером вже було створено; 

- Повідомлення про популярне прізвище (користувача з таким 

прізвищем та ініціалами вже було створено); 

- Користувача з даними ідентифікаційним номером не знайдено в базі 

АСУ. 

При виникненні будь-якої з цих помилок відправте листа на адресу 

технічної підтримки support@nlu.edu.ua. Необхідно прикріпити 

фотографію студентського квитка або перепустки, вказати тему 

звернення, коротко описати проблему, що виникла і при необхідності 

прикріпити скріншот. 

1.5.  Пройшовши реєстрацію Ви не тільки отримуєте доступ до порталу 

НЕІК, а ще й отримуєте свою особисту поштову скриньку в домені 

університету @nlu.edu.ua, а також доступ до хмарних ресурсів 

Office365. 

Щоб увійти у свою поштову скриньку, Вам необхідно пройти 

авторизацію на сторінці mail.nlu.edu.ua та обрати додаток Outlook.  

 

mailto:support@nlu.edu.ua


 

2. Робота на порталі 

2.1. Для початку роботи на порталі необхідно пройти авторизацію на 

сторінці https://neik.nlu.edu.ua/moodle (або оберіть другий пункт на 

головній сторінці порталу) 

 
 

2.2.  Після авторизації Вам необхідно обрати розділ «Денне і заочне 

навчання» та знайти в переліку необхідний Вам курс. Для зручності 

можливо скористуватись пошуком.  

 

 

 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle


2.3.  На більшості курсів налаштована функція самореєстрації – студенти 

самостійно реєструються на курсі за допомогою кодового слова, яким 

є шифр власної студентської групи, згідно стандартних шифрів груп 

університету в базі АСУ. Наприклад: 01-17-07. На курс можуть 

підписуватись лише ті групи, за якими закріплено цей курс. 

 

 

 

2.4. Курс поділяється на окремі блоки. Знайомство з курсом 

починайте з загального блоку, зазвичай в ньому міститься головна інформація: 

контактні дані викладача, критерії оцінювання, методичні вказівки тощо. 

 

 



2.5.  В інших блоках знаходяться навчальні діяльності такі як план, список 

літератури, контрольні запитання до теми, навчальні матеріали, лекції 

(відео-лекції) та тести. Блоки можуть обмежуватись за виконанням у 

часі, щоб студенти поступово вивчали матеріал.  

 
 

 

2.6. Головними навчальними діяльностями, за якими студент отримує 

оцінку є лекція та тест. Лекція поділяється на параграфи, за якими ідуть 

контрольні запитання. Пройшовши лекцію, Ви отримуєте оцінку. 

Діяльність «Тест» має на меті перевірку знань, які Ви отримали після 

проходження лекції. Тест може бути недоступний, поки Ви не пройдете 

«Лекцію» і вона не позначиться як виконана. 

 



 

2.7.  Зазвичай тести мають певні обмеження, такі як кількість дозволених 

спроб та час на проходження. Пройшовши тест, Ви отримуєте оцінку, 

яку можете відслідкувати у журналі оцінок. Саме в розділі «Журнал 

оцінок» Ви можете відслідковувати свою успішність на курсі. 

 


