
Інструкція для викладачів по створенню курсу через WEB-OPAC 

Для того, щоб створити власний курс у сервісі «Матеріали до курсів» НБ НаУКМА, кожен 
викладач може: 

- звернутися у відділ електронних ресурсів персонально (кім. 1-120) чи е-
поштою (library@uka.edu.ua);
 - звернутися до бібліотекаря обслуговування; 

- сформувати самостійно запит через електронний каталог бібліотеки (у випадку, якщо 
рекомендована до курсу література є в каталозі). 

Для самостійного відбору реомендованої до курсу літератури слід виконати наступні кроки: 
Крок 1. Увійти на свій формуляр е-каталогу НБ НаУКМА. 

Крок 2. Здійснити пошук в каталозі (використовуючи потрібні Вам ключові слова, 
фільтри тощо для найбільш релевантного результату) 

Крок 3. Відмітити ті документи з результатів пошуку, які вважаєте за потрібне долучити 
до свого курсу. 

Крок 4. Вибрати у меню роботи з відміченими записами функцію «Покласти на «Мою 
е-полицю». 
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Якщо відібрані записи успішно покладені на полицю, про це з’явиться повідомлення. 

Крок 5. Перейти до роботи з розділом формуляру е-каталогу «Моя е-полиця» 

Крок 6. Відмітити усі видання з переліку. 

Крок 7. Вибрати функцію «Зберегти/відіслати е-поштою» 
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Крок 8. Ввести у поле «Назва файлу» латиницею Прізвище та назву Вашого курсу 

Крок 9. Відмінити функцію «Відіслати повідомлення Адміністратору «Матеріалів до курсів». 

Крок 10. Вказати у полях Приміток свою е-адресу та інформація про курс. 

Крок 11. Відіслати повідомлення 
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Якщо операція пройшла вдало, з’явиться повідомлення «Записи відіслано, а також збережено на 
сервері». 

 Курс буде створено протягом 5 робочих днів.
 Повідомлення про створення курсу буде наліслано на вказану Вами е-пошту.
 Долучайте до друкованих матеріалів електронні документи, власні методичні

розробки, навчальний план тощо.
 Замовляйте сканування матеріалів для книгозабзпеченості курсу.
 Замовляйте докомплектування навчальних видань курсу.
 Рекомендуйте сервіс «Матеріали до курсів» своїм слухачам.

Консультації: 
Відділ електронних ресурсів НБ НаУКМА 

1 корпус, 120 кімната 
Тел.:  425-60-35 (Вн. 240) 

library@ukma.edu.ua 


