
Пам’ятка для студента по користуванню 

системою онлайн-навчання cms УКУ 

Де шукати 
 Через головну сторінку УКУ за адресою ucu.edu.ua , внизу головної сторінки оберіть розділ Студентам->CMS УКУ, або 

 В браузері набрати адресу cms.ucu.edu.ua 

Як авторизуватися 
 Для авторизації в системі онлайн-навчання використовуйте логін, отриманий у Відділі ІТ для роботи за комп’ютерами 

мережі УКУ. 

o Не плутайте пароль до логіна для роботи за комп’ютерами мережі УКУ з паролем до вашої корпоративної 

електронної скриньки  

 Якщо забули пароль, звертайтеся в ІТ відділ за такими контактами: вул. Свєнціцького, 17, офіс 010 (вхід з Копіцентру)                                         

e-mail: helpdesk@ucu.edu.ua  
 Якщо у вас є питання щодо користування системою звертайтеся в Центр навчальних та інноваційних технологій за 

такими контактами: вул.Свєнціцького, 17, офіс 427, e-mail: cms@ucu.edu.ua  

Навігація в системі  
Після авторизації в системі, вам відкривається сторінка з переліком курсів, на які ви зараховані. Якщо ви ще не зараховані на 

жоден курс, то це буде сторінка з категоріями Факультетів та кафедр. 

 У верхньому правому кутку сторінки є можливість 

- Змінити мову інтерфейсу 

- Зайти у власний профіль, переглянути журнал оцінок, налаштувати свій календар 

- Переглянути свої повідомлення 

 Горизонтальне меню сторінки дає такі можливості 

- На головну (навігація для швидкого повернення на головну сторінку системи) 

- Моя домашня (сторінка, де зібрані всі курси, на які ви зараховані, вказані діяльності і завдання до кожного з 

курсів) 

- Календар ( швидкий доступ до вашого персонального календаря системи) 

- Мої курси (гіперпосилання на ваші курси) 

Навчальні курси в системі 
В межах навчального електронного курсу ви отримуєте можливості: 

 Бачити структуру курсу, навчальний план, схему оцінювання 

 Перелік тем курсу та до кожної теми: електронні матеріали, списки рекомендованої літератури, корисні посилання 

 Завантажувати електронні матеріали собі на комп’ютери, телефони, планшети і використовувати їх офлайн ( без 

розповсюдження з комерційною діяльністю).  

 Виконувати в системі протягом семестру навчальні діяльності і отримати за це хорошу оцінку за курс. Виконуйте 

завдання вчасно, звертаючи увагу на терміни та дедлайни. 

 Щоб знайти потрібний курс можна скористатися пошуком системи, переглянути категорію факультету та кафедри 

викладача, який цей курс читає, або перейти за гіперпосиланням, яке надасть викладач курсу. 

Контакти для отримання допомоги 
 Забули пароль: заповніть форму на www.portal.ucu.edu, або пишіть на скриньку  helpdesk@ucu.edu.ua 

 Питання щодо користування системою: пишіть на скриньку ЦеНІТ cms@ucu.edu.ua 

 Сервісні портали УКУ: www.portal.ucu.edu 

Не вагайтеся, почніть роботу зараз! 
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