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1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ НА САЙТІ 
 
1) Зайти на сайт Дистанційного навчання та атестації фахівців з питань ринків 
капіталу http://distance.usmdi.org/ та натиснути у лівому нижньому (або 
правому верхньому) кутку екрану на посилання Вхід: 
 

 
 
 
2) Ввести свої Ім`я входу та Пароль, які були надіслані Адміністратором 
УІРФР на електронну адресу фахівця, та натиснути кнопку Вхід: 
 

 
 
 
  

Під час першого входу система запропонує Вам 
замінити пароль. Збережіть новий пароль в 
надійному місці. 

http://distance.usmdi.org/
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2. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ФАХІВЦЯ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 
 
1). Після ідентифікації Ви потрапляєте на сторінку Головна з переліком курсів, 
до яких Ви підключені, та блоками управління: 

 
 
Блоки ліворуч: 
 
Основне меню 
В цьому блоці доступні наступні пункти: 
 Новини сайту 

Навігація 
В цьому блоці доступні наступні пункти: 
 Моя домашня 

 Сторінки сайту 

 Мій профіль 

 Мої курси 

Налаштування 
В цьому блоці доступні наступні пункти: 
 Редагувати інформацію 

 Змінити пароль 

 
Блоки праворуч: 
 
 Порядок тестування з використанням системи «Дистанційне навчання та 
атестація фахівців з питань ринків капіталу» 
 Порядок навчання з використанням системи «Дистанційне навчання та 
атестація фахівців з питань ринків капіталу» 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
Дистанційне навчання організоване таким чином, що кожного дня протягом 
строку навчання фахівець повиннен опанувати у дистанційному режимі за 
відповідною темою: 

 Навчально-методичні матеріали; 

 Правове забезпечення. Актуальні посилання до теми; 

 Питання для підготовки до складання кваліфікаційного іспиту. 
 

 
 
Навчально-методичні матеріли відкриваються шляхом натискання курсору 
на в будь-якому місці поля «Навчально-методичні матеріали», після чого 
відкривається вікно з елементами перегляду: 

 



 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА 

 

 

- 6 - 

 
Актуальні посилання на нормативно-правові акти відкриваються шляхом 
натискання курсору на в будь-якому місці поля «Правове забезпечення. 
Актуальні посилання», після чого відкривається вікно з елементами 
перегляду: 

 
 
Питання для підготовки до складання кваліфікаційного іспиту 
відкриваються шляхом натискання курсору на в будь-якому місці поля 
«Питання для підготовки до складання кваліфікаційного іспиту», після чого 
відкривається вікно з елементами перегляду: 
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Протягом загального терміну навчання, фахівець має можливість 
повернутися до навчально-методичних матеріалів або будь-яких інших 
доступних ресурсів системи для поглиблення набутих знань. 
 
 

З метою забезпечення максимальної актуальності інформації, яку отримує 
фахівець в системі дистанційного навчання, йому пропонується прийняти 
участь в онлайн-заняттях за кожною темою програми навчання з 
використанням платформи Zoom. 

 
Фахівцю, на вказану ним в Заяві на дистанційне навчання та/або іспит адресу 
електронної пошти за допомогою системи «Дистанційне навчання та 
атестація фахівців з питань ринків капіталу», надсилається корисна 
інформація щодо навчання та складання кваліфікаційних іспитів. 
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4. ТРЕНУВАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ 
 
За посиланням «ТРЕНУВАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ» у меню головної сторінки 
вебсайту Українського інститут розвитку фондового ринку фахівцю для 
самоконтролю запропоновано пройти невелике індивідуальне тестове 
завдання, яке містить питання за Базовою темою програми навчання. 

 
 
 
 
Після натискання кнопки «Почати тестування» система запропонує 
підтвердити початок тестування чи скасувати початок тестування. У разі 
відмови від тестування слід натиснути кнопку «Скасувати». У разі 
підтвердження початку тестування шляхом натискання кнопки «Почати 
спробу» відкриється вікно із тестовими питаннями: 
 

 
 

Перед початком тестового завдання на 
екрані з`являється інформація щодо 
кількості дозволених спроб, дати 
відкриття і закриття (за наявності) 
тестового завдання, обмеження в часі. 
 
Для початку тестування слід натиснути 
кнопку «Почати тестування» 

Номери тестових питань 
за порядком 

 
Час, що залишився до 
закінчення тестового 

завдання 

Текст питання 
 

Варіанти відповідей 

http://usmdi.org/training_test.php
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Якщо фахівець надасть відповіді на питання достроково, треба натиснути 
кнопку «Далі», після чого відкриється вікно з інформацією щодо результатів 
виконання цього тестового завдання за кількістю наданих фахівцем 
відповідей: 
 

 
 
Після цього, фахівець може або повернутися до тестового завдання, щоб 
надати відповіді на пропущені питання (або переглянути та виправити вже 
надані відповіді), натиснувши кнопку «Повернутися до спроби», або 
закінчити тестування, натиснувши кнопку «Відправити все та завершити». 
 
Після закінчення тестування на екрані з`являється вікно з підсумковими 
результатами тестування та загальною оцінкою: 
 

 


