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Анотація. Розглянуто інформаційне середовище Moodle з точки зору 

можливостей створення у ньому дистанційного спецкурсу для студентів. 
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Аннотация. Рассмотрено информационную среду Moodle с точки зрения 

возможностей создания в ней дистанционного спецкурса для студентов. 
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Вступ 

За останні роки ХХІ століття розвиток технічних можливостей зробив 

актуальною проблему модернізації системи освіти. Особливу увагу привертає 

розвиток дистанційних курсів. Кількість інформації зростає швидкими 

темпами, а завдяки такому явищу як мережа Інтернет, ми можемо нею 

обмінюватись. 

Дистанційна освіта – це відкрита система, у якій реалізується процес 

дистанційного навчання, яка передбачає активне спілкування між викладачем 

(координатором курсу) і тим хто навчається, за допомогою сучасних технологій 

та мультимедіа. Система дистанційної освіти має певні переваги, що значно 

збільшує ряд потенційних студентів. Дистанційно навчатись має можливість 

молодь, яка не може поєднувати навчання і роботу; ті хто проживає у 

віддаленій від обласних центрів місцевості; керівники; бізнесмени; 

військовослужбовці; домогосподарки; студенти, які бажають паралельно 

отримати освіту. Кожна людина індивідуальність і сприймає ту чи іншу 

інформацію по різному, а дистанційний курс навчання максимально 

підлаштовується під кожну людину, дає можливість навчатися у своєму темпі в 

будь який час і за зручним для себе розкладом. Дистанційна освіта підходить 

усім, тому що дозволяє поєднати навчання і повсякденне життя. 

З наведених вище міркувань обрана тема роботи є актуальною. 

Метою роботи є вивчення можливостей для створення дистанційного 

курсу засобами інформаційного середовища MOODLE. 

Аналіз наукових досліджень дозволив установити, що для провадження 

мережевих технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців найбільш 

перспективним є використання систем управління навчанням LMS (Learnіng 

Management Systems), загальновизнаним лідером серед яких є інформаційне 

середовище Moodle .  

Moodle розроблена на PHP, з використанням SQL-бази, має модульну 

архітектуру. Також Moodle має продуману систему безпеки, а функції 

адміністратора дозволяють налаштовувати зовнішній вигляд системи та її 



функціональність, тобто включати або виключати вбудовані модулі. Система 

підтримує показ будь-якого електронного формату документів, що є корисним 

при створенні курсів. До переваг системи можна віднести і підтримку багатьох 

мов, в тому числі й української. 

Головною відмінністю Moodle є підтримка сучасних стандартів 

електронного мережевого навчання E-learning 2.0 та орієнтація на педагогіку 

конструктивізму, яка передбачає активне залучення студентів у процес 

формування знань та взаємодію між собою. Одним з основних в 

інформаційному середовищі Moodle є поняття курсу як засобу, призначеного 

для представлення навчального матеріалу, організації процесу навчання та 

середовища для мережевого спілкування учасників курсу [1]. 

Проаналізуємо особливості розробки дистанційного курсу, призначеного 

для реалізації процесу мережевого навчання на базі електронної платформи 

Moodle. 

Дистанційний курс повинен містити наступні структурні компоненти:  

- загальні відомості про курс: його призначення, цілі, задачі, зміст 

(структура), умови запису на курс, підсумкові документи;  

-   довідкові матеріали;  

-   блоки для установлення контакту з користувачами;  

-   навчальний курс, структурований за модулями;  

- блок завдань, направлений на засвоєння матеріалу, формування та 

закріплення практичних умінь і навичок;  

-   блок контролю [2].  

Інформаційне середовище дає можливість розробнику курсу обрати один з 

наступних форматів:  

- потижневий– дозволяє розподіляти засоби для вивчення навчального 

матеріалу за тижнями, протягом яких планується вивчення курсу;  

- тематичний –дозволяє розподіляти засоби для вивчення навчального 

матеріалу за темами; 



- формат-форум (соціальний) – побудова курсу відбувається, опираючись 

на форуми [3]. 

Для нашого спецкурсу краще підходить тематичний формат, 

пристосований для вивчення курсу, який структуровано відповідно до 

навчальних тем курсу. Крім перерахованих форматів, які є основними, Moodle 

підтримує додаткові – формати LAMS та SCORM, які були інтегровані для 

забезпечення сумісності з навчальними матеріалами та курсами, розробленими 

сторонніми виробниками. 

Висновок 

Дослідження показали, що інформаційне середовище Moodle містить всі 

необхідні ресурси і надає всі можливості для створення дистанційного курсу, 

має широкий спектр можливостей для особистісно-орієнтованого навчання, для 

всіх етапів планування, реалізації і адміністрування процесу навчання, 

підвищення рівня фундаментальної та професійної підготовки майбутніх 

учителів фізики та інформатики. 
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