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За останні роки на вітчизняному ринку освітніх послуг намітилися тенденції 

значного використання електронних засобів навчання і контролю рівня знань тих, хто 

навчається. Інтерес до застосування навчальних комп'ютерних засобів і управління 

навчальним матеріалом і навчальним процесом у вищих навчальних закладах відкриває 

широкі можливості як для використання перевірених технологій і методик, так і для 

створення і інтеграції нових технологічних розробок у навчальний процес. 

Багато навчальних закладів і інших організацій, що планують розгорнути свої 

освітні послуги, часто мають справу з деякими існуючими технологічними рішеннями, що 

є недостатньо адаптованими до існуючих умов і не відповідають реальним потребам. При 

цьому часто кошти спрямовуються на придбання зовні привабливих технологічних рішень 

всесвітньо відомих торгових марок. Однак впровадження дорогих комерційних систем в 

умовах місцевого ринку далеко не завжди приносить позитивний результат, а наступне 

доопрацювання або адаптація до потреб, що постійно змінюються, в багатьох випадках 

стає неможливим. 

В даній доповіді планується більш детально розкрити досвід розробки і апробації 

іншого, більш економного і можливо більш перспективного варіанту організації надання 

очного і дистанційного навчання, а саме використання організаційного, технічного і 

методичного комплексу, що включає в себе: 

1) гнучке апаратне рішення на основі клієнт-серверної технології; 

2) програмну платформу для створення і управління навчальними ресурсами, що 

складається з програмних модулів і розробок на основі продуктів з відкритим кодом, а 

також низько кошторисних і ефективних телекомунікаційних засобів, що забезпечують 

подання навчального матеріалу і ефект максимальної присутності при віддаленій роботі 

викладача і навчальних груп. 

Таким програмним рішенням може бути MOODLE (Modular Object Oriented Dictance 

Learning Environment) – це система програмних продуктів, за допомогою якої можна 

дистанційно, через Інтернет, оволодіти навчальним матеріалом та самостійно створювати 

дистанційні курси і проводити навчання на відстані. Використання цієї платформи 

забезпечує студентам доступ до численних навчальних ресурсів. Використовуючи дану 

систему, можна надсилати нові повідомлення студентам, розподіляти, збирати та 

перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, 

налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д. 

За допомогою даної системи можна додавати такі ресурси, як: Напис, Текстова 

сторінка, HTML-сторінка, Гіперпосилання, Доступ до файлів, Пакет IMS (Information 

Management System – інформаційна управлінська система). 

Також можна додавати такі елементи курсу: LAMS (Learning Activity Managment 

System), SCORM/AICC, Wiki, Анкета, База даних, Глосарій, Завдання (Відповідь – у 

кількох питаннях, текстом, одним файлом, поза сайтом), Опитування, Робочий зошит, 

Семінар, Тест, Тест у Hot Potatoes, Урок, Форум, Чат. 

Систему MOODLE також можна використовувати і для проведення тестування. 

Можна створювати тестові питання (завдання) наступних типів: Обчислювальне, Опис, 

Есе, Відповідність, Вкладені відповіді (тест з пропущеними словами), У закритій формі 

(множинний вибір), Коротка відповідь, Числовий, Випадкове питання на відповідність, 

Так/Ні. 


