
Система електронного 
навчання університету на 

базі платформи Moodle 



Переваги 
електронного 

навчання 

Електронне навчання надає студентам: 

  доступ до навчальних матеріалів незалежно 
від часу і місця знаходження; 

  можливість спілкуватися з викладачами в 
онлайн режимі. 

  

 Використання цієї технології дозволяє 
зменшити аудиторне навантаження 
викладача протягом вивчення курсу, 
ефективно організувати навчальний процес. 

 



LMS 

 

Система управління навчанням (англ. 
Learning Management System,LMS) – основа 
системи управління навчальною діяльністю.  
Використовується для розробки, управління 
та поширення навчальних онлайн-матеріалів 
із забезпеченням спільного доступу.  



LMS 

Матеріали створюються у візуальному 
навчальному середовищі із заданням 
послідовності вивчення.  

До складу системи входять різного роду 
індивідуальні завдання, проекти для роботи в 
малих групах та навчальні елементи для всіх 
студентів. 



Чому 
система 
Moodle? 

Одним із найзручніших у використанні 
сервісів для організації онлайн-навчання є 

платформа Moodle. 

Система Moodle використовується в понад 
200 країнах світу та перекладена близько 120 

мовами. 

Платформа Moodle є безперечним лідером за 
рівнем наданих можливостей, кількістю 
користувачів, надійністю, можливістю 

удосконалення та є безкоштовною. 

 



Що таке 
Moodle? 

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) – модульне об'єктно-орієнтоване 
динамічне навчальне середовище, яке є вільно 
поширюваною системою управління навчальним 
контентом. Дозволяє створювати віртуальне 
навчальне середовище та управляти ним. 



Для чого нам 
ця система? 

 

Платформа Moodle орієнтована насамперед на 
організацію взаємодії між викладачем та 
студентами, застосовується для підтримки 
очного та організації електронного навчання. 

 

Основне завдання системи Moodle - надати 
ініціативним викладачам та студентам вільний 
доступ до системи, що дозволяє ділитися 
інформацією, взаємодіяти онлайн та 
використовувати сучасні технології у 
навчальному процесі. 

 



Що дозволяє 
Moodle? 

 

 

 ефективно створювати курси; 

 керувати складними проектами; 

 відстежувати доступ до курсів; 

пересилати матеріали різних форматів. 



Складові 
системи 
Moodle 

 
Електронні лекції з технікою “зворотнього 

зв'язку”,  за допомогою яких процес 
засвоєння матеріалу здійснюється на основі 
відповідей студентів на поставлені 
запитання та завдання. 

 

Віртуальні «кабінети» викладачів та детальні 
профайли студентів. 

 

Традиційні завдання 4 типів, які вимагають 
від студента розгорнутої відповіді. 



Складові 
системи 
Moodle 

 Засоби для організації дискусій  у реальному 
часі – чати та форуми. 

 

Інструмент WIKI, що являє собою набір 
сторінок, які створюються та редагуються 
спільно групою користувачів. 

 

Глосарій (словник термінів) – використовується 
для створення та редагування списку 
визначень та має функцію автоматичного 
оновлення та гіперпосилання. 



Складові 
системи 
Moodle 

 Електронні журнали – засоби для відстеження 
та підбиття підсумків успішності студентів. 

 

Електронні щоденники – дають можливість 
викладачу створювати записи, які 
структуруються у хронологічному порядку та є 
видимими для користувачів. 

 

Авторизований (захищений паролем) доступ 
до системи з різними рівнями повноважень 
(гість, студент, асистент, викладач, 
адміністратор). 



Можливості 
системи 
Moodle 

 
Наявність навчально-методичного забезпечення 

дисципліни у структурованій формі. 

Зручний інструмент з обліку та контролю роботи 
студентів. 

Можливість встановлювати потрібні терміни 
виконання студентами завдань. 

Тести для проведення контролю знань студентів 
із застосуванням різних за типом питань.  

 



Можливості 
системи 
Moodle 

 
Автоматизована система рейтингового 

оцінювання самостійної роботи студентів. 

 

Широкі можливості для змін, розширення, 
доповнення та корегування навчально-
методичних матеріалів дисципліни. 

 

Використання сервісів youtube.com, 
slideshare.net, vimeo.com, соціальні мережі. 

 



Широкі 
можливості 

 Одна з переваг системи Moodle – використання 
електронного журналу.  



Широкі 
можливості 

 Система Moodle дає можливість відображення на 
сторінці курсу мультимедійних матеріалів. 



Система 
тестування 
Moodle 

 

Moodle пропонує інструментарій для створення 
тестів різних типів і проведення навчального й 

контрольного тестування. 

У системі також підтримуються розвинені засоби 
статистичного аналізу результатів тестування та 

анкетування. 



Відповідні 
налаштування 
тестів 
дозволяють 

 встановлювати часові межі для проходження 
тесту,  

обмежувати кількість спроб (із відтермінуванням 
наступних спроб складання тесту),  

проходити повторне тестування зі 
встановленими штрафними коефіцієнтами, 

при кожній спробі система може автоматично 
генерувати заданий набір запитань із бази 
тестових питань, перемішуючи як порядок 
запитань, так і варіанти відповідей (що знижує 
ризик копіювання відповідей студентами). 



Додаткові 
можливості 

 Викладач може переглянути результати 
тестування, час його початку та завершення 
кожним із студентів, отримані бали за кожне із 
запитань.  

Доступна також детальна статистика з 
інформацією про відсоток правильних 
відповідей на кожне із питань тесту – це 
дозволяє проаналізувати відповіді групи і 
визначити проблемні запитання, до яких, 
можливо, варто повернутись для 
закріплення. 



Додаткові 
можливості 

 

Викладачі мають можливість використовувати 
систему управління навчанням Moodle не лише 
для обліку поточної успішності, а й для 
відвідуваності занять студентами в умовах 
денної форми навчання, активність, час їх 
навчальної роботи в мережі. 

 



 

Система Moodle пропонує широкий набір 
можливостей для організації навчання – 
різноманітні способи представлення 
навчального матеріалу, перевірки знань та 
контролю успішності. 

 

З кожним роком ця система вдосконалюється, 
з'являються нові переваги і усуваються усі 
недоліки і проблеми які виникали у 
користувачів під час роботи з системою.  

 









Дякую за увагу! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОМЦЕН ЛНУ 
                                                                   e-learning@lnu.edu.ua 


