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Організація електронного навчального курсу для підтримки аудиторного 

навчального процесу 

Використання системи MOODLE дозволяє викладачам в простий спосіб ор-

ганізувати подання навчальних матеріалів для студентів у електронному нав-

чальному курсі. Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-

методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуаль-

ного та групового навчання з використанням електронних технологій. 

Особливість ЕНК для підтримки навчального процесу на денній формі 

навчання полягає у тому, що такий електронний навчальний засіб передбачений 

для оволодіння студентами навчальним матеріалом під керівництвом викладача 

і є електронною підтримкою аудиторного навчального процесу. 

Електронні навчальні курси розміщуються на навчальному порталі. Робота 

порталу організована з використанням електронної системи MOODLE. За 

допомогою цієї системи викладачі і студенти можуть віддалено, використовуючи 

глобальну мережу Інтернет, ознайомлюватись із навчальними матеріалами, які 

готуються у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, 

презентація, електронний посібник тощо), виконувати завдання та відправляти їх 

на перевірку, проходити тестування. 

Доступ до ресурсів навчального порталу – персоніфікований. Логін та 

пароль доступу до облікового запису корпоративної пошти від Google викладачі 

та студенти отримують у адміністратора порталу. Правила отримання доступу 

подаються на сайті навчального порталу. Кожний користувач має доступ лише до 

тих електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований для участі у 

навчальному процесі. Реєстрація студентів на електронному навчальному курсі 

здійснюється адміністратором електронної системи. 

Викладач має змогу самостійно (або із допомогою методиста) поновлювати 

контент електронного навчального курсу, надсилати повідомлення студентам, 

розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку 

оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу тощо. 

Сам навчальний курс має бути уніфікований, тобто приведений до відповід-

ної форми, а саме повинен мати види діяльності для оцінювання студентів відпо-

відно до дидактичної картки, яка розробляється у відповідності до робочої про-

грами навчального курсу. Крім цього у навчальному курсі доцільно використову-

вати відстежування виконання елементів курсу та завершеності курсу. Перспек-

тивним є використання модуля «Компетентності». 

Електронні навчальні курси можуть також бути використані як засоби 

навчання для студентів заочної та дистанційної форм навчання на всіх етапах 

навчальної діяльності студентів під час вивчення відповідних дисциплін. 

 


