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Про складання комплексного заліку
педагогічними працівниками, які
завершують курси підвищення
кваліфікації за кредитно-модульною
системою та атестуються у 2013 році
Повідомляємо, що з 1 грудня 2012 року по 10 березня 2013 року педагогічні
працівники 2008-2009 років атестації, які завершують курси підвищення
кваліфікації за кредитно-модульною системою, складатимуть комплексний залік.
Комплексний залік відбуватиметься у режимі on-line із використанням
платформи Adobe Connect.
Доступ до тестових завдань забезпечуватиметься впродовж 24 годин 7 днів на
тиждень.
Педагогічний працівник складає комплексний залік за всіма посадами, які
обіймає (наприклад: директор ЗНЗ, вихователь ГПД, учитель).
Педагоги, які викладають два і більше предмети, складають комплексний
залік за основним предметом або за предметом, із якого атестуються.
Учителі художньої культури та основ здоров’я проходять тестування
незалежно від кількості предметів викладання.
Просимо до 1 грудня 2012 року забезпечити інформування кожного
педагогічного працівника району (міста), який складатиме комплексний залік, про
терміни, а також про умови його складання (Додаток 1).
Районні (міські) відділи освіти можуть організувати проведення комплексного
заліку на базі місцевих опорно-консультаційних пунктів, за погодженням із
інструкторами центру.
У випадку організованого проведення комплексного заліку на базі опорноконсультаційних пунктів із залученням інструкторів, просимо до 3 грудня 2012
року подати у ЛОІППО інформацію про:
місцеві опорно-консультаційні пункти;
інструкторів, які залучаються до проведення комплексного заліку;
графік їх роботи.
Директор
Вик.:
Гарматій Ю.П.
244-55-34

Роман Шиян

Додаток 1
до листа ЛОІППО
№ __680___ від _26.11.2012 р

ІНСТУКЦІЯ
Для складання комплексного заліку необхідно:
1. Включити комп’ютер;
2. Відкрити браузер, бажано Google Chrome або Mozilla Firefox;
3. Відкрити сайт інституту, для цього у адресний рядок ввести електронну
адресу www.loippo.lviv.ua;

4. На Головній сторінці сайту знайти закладку «Комплексний залік» та
відкрити її;

5. Уважно ознайомитись із умовами складання комплексного заліку, при
необхідності, скласти пробний тест

6. Перейти за посиланням «Скласти залік»;
7. На сторінці, що відкриється, ввести у відповідні поля логін та пароль та
натиснути кнопку «Имя для входа»

Логін

Пароль

УВАГА!
Особистий логін та пароль педагоги області отримали під час
електронної реєстрації у травні-червні 2012 року.
Логін складається з латинських букв, що відтворює прізвище
педагога, також до цього можуть додаватися цифри, наприклад, dudka
або nychkalo2345.
Пароль складається із латинських букв та цифр, наприклад,
LV123456F.
8. У випадку, якщо логін та пароль не було отримано, або його втрачено,
необхідно на сторінці «Комплексний залік» перейти за посиланням
«Отримати логін/пароль» та заповнити форму. Впродовж доби, у робочі
дні, на електронну адресу, яку вказано у формі, буде надісланий логін та
пароль;
9. На особистій сторінці слухача у вигляді списку розміщені тести

10. У запропонованому списку необхідно обрати тест для складання та
натиснути кнопку «Відкрити». За деякий час відкриється перший слайд.
Уважно прочитайте інструкцію та приступайте до складання тесту.
11. Після завершення тестування відкриється підсумковий слайд, де буде
зазначено результат (кількість запитань, які були запропоновані до

відповіді, кількість правильних відповідей, відсоток правильних
відповідей). Якщо кількість набраних балів перевищує поріг складання
тесту, залік буде зараховано, про що буде відповідне повідомлення на
слайді. Якщо поріг не буде подолано, залік не буде зараховано і його
запропонують пройти знову.
УВАГА!
Повторно залік можна буде пройти не раніше ніж через 10 днів.
Для повторного тестування будуть запропоновані інші тестові
завдання.
12. Після ознайомлення з результатами тестування необхідно закрити вікно
тесту.
13. На особистій сторінці, де у списку перед назвою тесту, який складався,
з’явиться відповідна мітка (зелена , якщо тест складено, або червона ,
якщо тест не складено);
14. Для складання наступного тесту необхідно виконати дії п. 9-13 даної
інструкції;
15. Для повторного складання тесту, яке можливе лише через 10 днів,
необхідно переконатися, що тестове завдання відкрите для повторного
складання (справа від назви тесту у списку повинна бути сіра мітка , як
на малюнку нижче), після цього необхідно виконати дії п. 9-13 даної
інструкції

16. Для виходу з особистої сторінки та закриття програми необхідно
натиснути на власне ім’я у верхньому правому куті відкритого вікна:

17. Після цього необхідно закрити вікно браузера та виключити комп’ютер.

