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Навчальні заклади, в яких використовується система управління 

навчальним контентом MOODLE, можуть інтегрувати до цієї 

системи хмарні сервіси, такі як Google Apps для навчальних 

закладів та Office 365 для навчальних закладів, а також 

використовувати систему MOODLE на мобільних пристроях за 

допомогою спеціального рішення Moodle Mobile.  
 

Для організації роботи web-орієнтованих навчальних 

комп’ютерних систем сьогодні активно використовують системи 

управління контентом (СMS – Content Management Systems) та 

системи управління навчальним контентом (LCMS – Learning 

Content Management Systems). 
Серед значної кількості web-орієнтованих систем, за допомогою 

яких забезпечується управління контентом та навчальним 

контентом, доцільно звернути увагу на системи Open Source, а саме: 
CMS: Joomla!, Drupal, WordPress, MODx, TYPO3, Xoops і т.д; 
LCMS: MOODLE, Atutor, Claroline, Dokeos, LAMS,  OLAT, 

OPENACS, Sakai і т.д. [3]. 
MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning 

Environment) – це система управління навчальним контентом за 

допомогою якої можна створювати навчальні курси і проводити як 

аудиторне (очне) навчання, так і навчання на відстані 

(заочне/дистанційне) [1]. Використання цієї системи забезпечує 

студентам доступ до навчальних ресурсів, можна надсилати нові 

повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти 

завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, 

налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д. 
Система управління навчальним контентом MOODLE 

використовується в НПУ імені М.П. Драгоманова, як платформа для 

підтримки стаціонарної та заочної форми навчання 

(www.moodle.npu.edu.ua). Переважно ця система використовується 

для проведення контролю знань студентів (комплексних та 

ректорських контрольних робіт) в університеті, для цього 

попередньо, спільно з викладачами кафедр в системі MOODLE 

створюються тестові завдання (банк тестових завдань) з різних 



курсів (понад 400 навчальних курсів). 
Крім цього в Інституті інформатики НПУ імені 

М.П.Драгоманова функціонують ще дві платформи на базі системи 

управління навчальним контентом MOODLE, одна призначена для 

роботи студентів у ролі викладачів, друга для роботи викладачів зі 

студентами. Використовуючи першу платформу (www.moodle-

student.ii.npu.edu.ua) студенти можуть самостійно розробляти 

окремі заняття, або навіть курси відповідно до завдань 

лабораторних, практичних та семінарських занять з навчальних 

дисциплін. Використовуючи другу платформу 

(www.moodle.ii.npu.edu.ua) викладачі розробляють курси для 

навчання студентів відповідно до навчальних та робочих програм, а 

також використовують засоби діагностики освітніх результатів 

студентів (Рис. 1). 

 
Рис.1 

Крім цього систему MOODLE можна використовувати на 

мобільних пристроях за допомогою спеціального рішення Moodle 

Mobile та інтегрувати з хмарними сервісами такими, як Google Apps 

for Education і Office 365 для навчальних закладів (Рис.2). 

 



 
Рис. 2 

За допомогою сервісів Office 365 для навчальних закладів та 

Google Apps for Education можна надати для викладачів, інших 

співробітників та студентів можливість безкоштовно працювати з 

електронною поштою, створювати веб-сайти, редагувати та 

зберігати документи в глобальній мережі Інтернет, обмінюватися 

миттєвими повідомленнями та проводити веб-конференції. Також є 

сервіси для опрацювання та зберігання даних.  За допомогою цих 

сервісів кожному користувачу надається певний обсяг вільного 

місця для зберігання даних в «хмарі», які можуть синхронізуватися 

з даними на персональному комп’ютері користувача. 

Використовуючи ці сервіси можна надавати спільний доступ до 

документів для користувачів системи MOODLE та розміщувати за 

допомогою різних видів діяльності та ресурсів, які можна додавати 

в системі, у навчальних курсах. 
В доповіді планується більш детально розкрити питання 

адміністрування та використання системи управління навчальним 

контентом MOODLE у навчальному закладі. 
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