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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО                          
НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE У ВНЗ

Очевидним є той факт. що процес модернізації системи вищої осві-
ти характеризується розвитком інформаційних технологій. Нині гостро 
стоїть питання дистанційної освіти, вирішити яке  можна за допомогою  
електронної навчальної платформи Moodle. Цей програмний засіб побу-
дований у відповідності до стандартів інформаційних освітніх систем, 
надає доступ до численних ресурсів, необхідних студенту для вивчення 
потрібної інформації, що дозволяють викладачеві розміщувати в системі 
матеріали будь-якої складності [1]. Завдяки своїм функціональним мож-
ливостям Moodle набуває все більшого поширення у світовому інформа-
ційному освітньому просторі, зокрема у Вінницькому торговельно-еко-
номічному інституті КНТЕУ досить тривалий час використовується дана 
система. За допомогою електронної системи Moodle викладачі не лише 
створюють, розробляють електронні навчальні курси дисциплін, але й 
використовують на практичних заняттях, лабораторних, та для організа-
ції та виконання самостійної роботи. 

Використовуючи мережу Інтернет та за допомогою веб-браузера, сту-
денти можуть отримати доступ до електронних навчальних ресурсів із 
різних місць (робочого місця, навчальної аудиторії, дому та ін.), програм-
ний інтерфейс якого дає змогу роботи з системою користувачам різних 
фізичних можливостей та різного освітнього рівня. Особливо це є зруч-
ним для першокурсників. Звичайно, на перших заняттях викладачі роз-
повідають про правила роботи в системі Moodle та повідомляють кодові 
слова. 

Останнім часом дистанційне навчання є досить популярне у світі. 
Сьогодні широкого розповсюдження набули системи дистанційного нав-
чання такі якATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, OLAT, OpenACS, Sakai. 
Проте, система Moodle набула найбільшого поширення в світі. За ін-
формацією, що розташована на всесвітньому сайті, cистема Moodle 



(ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment) – це «Модульне 
Об’єктно Орієнтоване Динамічне Навчальне Середовище», вона також 
відома у світі як Open Source Course Management System (CMS), Learning 
Management System (LMS) або Virtual Learning Environment (VLE) [2]. 
Система Moodle стала досить популярною у світі серед викладачів як ін-
струмент для створення динамічних курсів для студентів. За статистикою 
в світі зареєстровано 70 мільйонів користувачів, 10 мільйонів курсів та 
64 тисячі сайтів в 233 країнах світу. Найбільше користувачів в Сполуче-
них Штатах Америки, Іспанії та Бразилії. В Україні теж існують Інтернет 
спільноти користувачів системи Moodle для організації дистанційного 
навчання в мережі Internet(http://moodle.org.ua/). Moodle вільно надається 
в якості програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Будь-яка 
людина може адаптувати, розширити або змінити Moodle для комерцій-
них і некомерційних проектів без будь-яких ліцензійних зборів.

Дослідниця Н.В. Михайлова зазначає, що асинхронна самостійна ро-
бота студентів вузу в середовищі Moodle визначається як суб'єктний вид 
навчально-пізнавальної та практичної діяльності майбутніх фахівців, 
спрямованої на вирішення системи навчальних задач і завдань в процесі 
розподіленої в часі інтерактивної взаємодії з розвиваючими елементами 
електронного навчального середовища Moodle [3].

Система управління навчанням Moodle має багато функцій, що по-
легшують процес оцінювання знань студентів. Контроль знань здійсню-
ється в системі за допомогою окремого модуля, який пропонує багато 
видів тестів, надає можливість перетестування з дозволу викладача, мож-
ливість захисту від списування шляхом рандомізації питань в тестових 
завданнях, організації бази даних питань для використання їх у тестах. 
Система має механізми зберігання поточних оцінок кожного студента за 
всіма дистанційними курсами, встановлення шкали оцінок, напівавтома-
тичного перерахунку результатів тестування тощо.

Moodle орієнтована на спільну роботу. В системі для цього передба-
чена маса інструментів: вікі, глосарій, блоги, форуми, практикуми. При 
цьому навчання можна здійснювати як асинхронно, коли кожен студент 
вивчає матеріал у власному темпі, так і в режимі реального часу, органі-
зовуючи онлайн лекції, вебінари та семінари. В системі можливо здійс-
нювати обмін файлами між студентами та викладачем.

Широкі можливості для комунікації –одна з найсильніших сторін 
Moodle. У форумі можна проводити обговорення по групах, оцінювати 
повідомлення, прикріплювати до них файли будь-яких форматів. В осо-
бистих повідомленнях і коментарях є можливість обговорити конкретну 



проблему з викладачем особисто. У чаті обговорення відбувається в ре-
жимі реального часу.

Moodle надає широкі можливості для використання засобів мульти-
медіа у системі. Використання відео та аудіоматеріалів, малюнків значно 
підвищує ефективність викладання та зацікавленість студентів до засво-
єння нового матеріалу.

Розсилки оперативно інформують всіх учасників курсу або окремі 
групи про поточні події: не потрібно писати кожному студенту про нове 
завдання, група отримає повідомлення автоматично. Moodle створює і 
зберігає портфоліо кожного студента: всі виконані ним завдання, оцінки 
та коментарі викладача, повідомлення у форумі. Система дозволяє кон-
тролювати активність студентів, час їх навчальної роботи в мережі.

Зазначимо також, що система Moodle надає можливості викладачам 
значно підвищити ефективність викладання. Застосування нових техно-
логій підвищує інтерес студентів до дисциплін, що викладаються, вста-
новлює нову роль викладача як тьютора та урізноманітнює процес нав-
чання.

Отже, Moodle – це система для створення інформаційно-освітнього 
середовища навчального закладу, яка орієнтована, насамперед, на забез-
печення інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу, 
застосовується для організації як заочного та дистанційного навчання, 
так і для підвищення ефективності очного навчання.
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