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Рівень дидактичних можливостей сучасних інформаційних технологій та 

комп'ютеризації навчальних закладів свідчать про наявність об'єктивних умов 

для широкого застосування комп'ютерних дидактичних засобів, у тому числі 

дистанційних курсів, у навчанні. Проте на практиці дидактичний потенціал 

інформаційних технологій використовується не повністю. Існуючі комп'ютерні 

засобі навчання не задовольняють потреб середньої та вищої школи, 



відчувається нестача якісних комп'ютерних дистанційних курсів, які б 

відповідали сучасним педагогічним концепціям. 

Навчання в дистанційній формі - це переказ подання навчального 

матеріалу (змісту навчання) через засоби масового інформування [2]. Поняття 

дистанційної освіти змінило свій зміст разом з появою в світі Інтернету. Будь -

який курс дистанційного навчання - це повноцінний навчальний процес. Що ж 

до віртуальної школи, то тут мається на увазі створення добре структурованого 

інформаційно-освітнього простору або середовища, в якому містяться всі 

навчальні курси, передбачені навчальним планом або програмою навчання, 

бібліотека таких курсів, лабораторні і практичні роботи, додаткові матеріали. 

Тут передбачається і можливість використання різних педагогічних і 

інформаційно-комунікаційних технологій для організації спільної діяльності 

учнів в малих групах співпраці на різних стадіях навчання, контакти з 

викладачем, обговорення питань в рамках телеконференцій, форумів, 

організація сумісних проектів, ін. В мережній моделі дистанційного навчання 

використовуються електронні мережні або на компакт-дисках мультимедійні 

електронні підручники або навчальні посібники [3]. В будь-якому мережному 

варіанті дистанційної форми навчання важливою складовою є адміністративний 

блок (реєстрація учасників курсу, моніторинг їх навчання, особисті справи, ін.).  

Ця модель навчання може повністю замінити очну форму навчання і бути 

самодостатньою для отримання якісної освіти за умови грамотної її організації . 

Інформаційно-освітнє середовище є цілісною освітньою системою шкільної 

освіти (з диференціацією) або тієї або іншої вузівської спеціальності з повним 

набором всіх освітніх ресурсів, необхідних і достатніх для досягнення 

поставлених задач навчання в даній освітній системі.  

Зовнішня диференціація курсів  

1. Мета, задачі  

2. Зміст курсу  

3. Підготовка студентів (формування груп співробітництва)  

4. Кількість посилань на основний і додатковий довідковий матеріал, у 



тому числі в Інтернеті  

5. Кількість мультимедійних об'єктів в курсі  

6. Рівень складності практичних і проектних завдань 

У більшості навчальних ситуацій головною метою використання системи 

дистанційного навчання MOODLE є поширення, а не підміна освіти, систему 

курсів можливо характеризувати коротко фразою - „бути завжди під рукою в 

разі потреби".  

Педагогічно є правильним, якщо дистанційний курс: містить повний план, 

календар навчального процесу, полегшує самоуправління і самоосвіту учнів, 

забезпечує постійний доступ до електронних допоміжних матеріалів, 

забезпечує можливості постійної електронної комунікації. Вибір конкретних 

тем, використовуваних в електронному вигляді, повинен здійснювати викладач, 

в продуманий і гнучкий спосіб.  

Сьогодні передбачається, що кожний викладач незалежно від предмету, 

якого він навчає, повинен володіти компетентності в галузі використання у 

своїй професійній педагогічній діяльності інструментів і засобів інформаційно -

комп’ютерних технологій. Система дистанційного навчання може в деякому 

розумінні бути мета-інструментом; надає неповторні можливості не тільки 

інтеграції інструментів і різноманітних матеріалів з різних джерел, але перш за 

все координації максимально прозоро різних аспектів традиційного, 

електронного і дистанційного навчання [1].  

Наведемо приклад реалізації курсу «Історія математики», що ілюструє 

основні можливості Moodle зі створення курсів та їх використанню в 

дистанційному навчанні. Навчальний курс являє собою набір навчально-

методичних матеріалів, оформлених спеціальним образом у вигляді об'єктів 

сервера дистанційного навчання. Навчальний курс відповідає одному предмету. 

Зазвичай, всі наявні курси можна розміщати в одній загальній категорії. Але на 

практиці кількість електронних курсів, які розміщаються на одному сервері, 

може бути досить більшим. У цьому випадку рекомендується розміщати 

електронні курси по категоріях. Для зручності орієнтації у великій кількості 



створюваних курсів, в Moodle передбачена структуризація їх по категоріях і 

подкатегориям. Тому при створенні курсу варто вказати, до якої категорії буде 

ставитися даний курс, якщо підходящої категорії не існує - створити її.  

Наведемо приклад методичних рекомендацій щодо створення 

дистанційного курсу «Історія математики» 

Ви повинні ввійти в Moodle як Адміністратор. 

1. У блоці Адміністрування виберіть пункт меню «Курси - 

Додати/редагувати курси»  

2. У сторінці, що відкрилася, «Категорії курсів» перераховані всі наявні 

категорії, за замовчуванням в Moodle створена тільки одна категорія - «Різне».  

Якщо ви створюєте підкатегорію, то натисніть кнопку «Додати категорію» 

3. У сторінці, що відкрилася, «Додати категорію» уведіть назву категорії 

в поле «Ім'я категорії».  

Якщо ви створюєте підкатегорію, то варто вказати назву батьківської 

категорії (parent category) - вибрати зі списку, що випадає, категорій. Можна 

(але не обов'язково) створити короткий опис категорії у вікні текстового 

редактора. Натискання на кнопку «Зберегти» завершує процес створення 

категорії. Надалі за допомогою кнопок інструментів, розташованих у колонку 

«Редагувати» на сторінці «Категорії курсів» можна вносити зміни, видаляти, 

перейменовувати категорії, робити їх подкатегориями інших категорій, 

пересувати категорію вище/нижче в списку категорій, робити назва категорії 

невидимим для студентів. 

Створення курсу. 

1. У блоці Адміністрування виберіть пункт меню «Курси - 

Додати/редагувати курси».  

2. У сторінці, що відкрилася, «Категорії курсів» виберіть категорію, у якій 

передбачається створити курс. 

3. Натисніть на кнопку «Додати курс»  

4. На сторінці «Редагувати настроювання курсу» заповните обов'язкові 

поля («Повне ім'я курсу» і «Коротке ім'я курсу») і виберіть підходящі для 



вашого курсу настроювання. Після закінчення редагування курс має вигляд 

(рис.1). 

Перевірка знань студентів відбувається за допомогою блоку тестування. 

Викладач готує тестові завдання, які містять запитання, що передбачають 

вказування однієї або кількох правильних відповідей. Після опублікування в 

дистанційному курсі кожен зареєстрований студент має можливість перевірити 

отримані теоретичні знання, відповівши на відповідні завдання тесту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натомість викладач отримає інформацію не тільки про якість знань 

студентів, а також про час витрачений на відповіді та кількість спроб 

проходження тесту. Надалі викладач рекомендує студенту опрацювати 

теоретичний матеріал, який викликав утруднення при тестуванні (негативної 

оцінки). При підготовці підсумкового модулю з дисципліни «Історія 

математики» викладач має можливість урахувати психічні особливості 

користувача, збільшивши (зменшивши) час тестування. При складанні 

підсумкового тесту ми впевнилися, що оптимальною є пропорція «два до 

одного» між питаннями, які пропонувалися вперше та викликали утруднення. 

Порівняння результатів успішності експериментальної та контрольної груп, які 

слухали традиційний курс та експериментальною групою, яка використовувала 

в самостійній роботі дистанційний курс показала, суттєву розбіжність, яка була 

доведена статистичними методами.   

Впровадження курсу з дисципліни «Історія математики» сприяє організації 

Рис. 1Дистанційний курс «Історія математики» 



самостійної роботі студентів та ефективній організації перевірки їх знань 

викладачем. 
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