Інструкція з користування платформою
електронного навчання
Державного Університету Телекомунікацій
Шановний користувач!
В даній інструкції описано, як користуватися платформою електронного та дистанційного навчання Державного
університету телекомунікацій, яка знаходиться за інтернет-адресою: http://dl.dut.edu.ua. Будь ласка, уважно ознайомтесь
із основними операціями, які супроводжуються копіями екрану та детальним роз’ясненням, для чого їх треба виконувати
та як саме.

Успішного користування!

Основні характеристики ресурсу
Місцезнаходження платформи
електронного навчання в
мережі Інтернет
Рекомендований веб-оглядач
Доступність інформаційних
ресурсів

http://dl.dut.edu.ua/
Mozilla Firefox
тільки після авторизації (вхід до сайту за власним логіном та паролем)

1. Авторизація (вхід до платформи навчання)
та правильне завершення роботи із системою
1. Завантаження сайту
у браузер.
Для цього введіть до
панелі навігації
браузеру адресу
http://dl.dut.edu.ua та
натисніть «Enter»

2. Вхід до платформи
електронного
навчання

У блоці «Вхід»
введіть у відповідні
місця (поля вводу)
свій логін та пароль.
Вони знаходяться у
персональній
реєстраційній картці,
яку ви отримали на
початку навчання.
Після цього натисніть
кнопку «ВХІД»
Увага! Логін та
пароль у прикладі –
вимишлені.
Користуйтесь тими,
які наведені у вашій
реєстраційній картці.

3. Якщо ви правильно
ввели свій логін та
пароль, ви маєте
увійти в систему та
побачити своє ім’я та
прізвище в правому
куту вікна браузера.
Увага! Пупкін Василь
Іванович – це
вимишлене ім’я, у
вашому випадку буде
ваше ім’я прізвище та
по-батькові.

Для того, що
правильно завершити
роботу із системою,
необхідно натиснути
на «ВИХІД», який
знаходиться в правому
куту вікна браузера.
Якщо просто закрити
вікно браузера,
,
натиснувши на
будь-хто інший зможе
запустити браузер та
продовжити роботу у
платформі
електронного
навчання.

2. Вибір свого навчального плану, структура та
навігація в межах навчального плану
1. Оберіть свій
навчальний план
навчання.

Для цього натисніть
на інститут, в якому
ви навчаєтесь
(студенти
заочної\дистанційної
форми навчання
обирають Інститут
заочного та
дистанційного
навчання)

2. Далі із списку
виберіть свій
напрямок /
спеціальність
підготовки та
натисніть на
відповідне
гіперпосилання
Для прикладу оберемо
«Навчальний план
7.05090302
Телекомунікаційні
….»

