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Система дистанційного навчання 
Moodle 

навчальна платформа призначена для об'єднання 
викладачів адміністраторів і студентів в одну 
інтегровану систему для створення ефективного 
навчального середовища навчального 
середовища. 
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Ресурси 
• Сторінка 
• Посилання 
• Файл 

Активні елементи 
• Спілкув.(форум, чат, wiki) 
• Контроль (завдання, тести) 

Тестові питання 
• Множинний вибір 
• Числовий 
• Обчислювальний 
• На відповідність 
• Послідовність 

(викладач
) 

(студенти) 





Обговорення 

u Чи працювали Ви з системою Moodle? 
u В якій ролі? 



Електронний навчальний курс 

Принциповою відмінністю ЕНК від електронного 
варіанту навчального посібника є:  
• чітка структурованість навчально-методичних матеріалів;  
• система інтерактивної взаємодії викладача і студента, 
студентів між собою, організована з використанням 
ресурсів ЕНК, протягом всього часу вивчення дисципліни;  

• розклад виконання студентами навчального плану;  
• система контролю виконання всіх видів навчальної 
діяльності. 





Загальні відомості про курс 



Демонстрація оформлення загальних 
відомостей курсу 



Наповнення змістових модулів 



Демонстрація оформлення путівника 
по модулю 



Практичне завдання 

u Зайти в ЕНК 

u Знайти секцію з потрібним номером та змінити 
назву секції, додати опис 

u Додати методичні рекомендації роботи зі 
змістовим модулем у вигляді сторінки 



Теоретичні навчальні матеріали 



Вимоги до проектування 
теоретичних відомостей 

Відповідність цілям та завданням навчання 

Активність та інтерактивність 

Відповідність стилям навчання 

Смислова закінченість окремого блоку навчання 

Структурованість блоків тексту 

Засоби для забезпечення інтересу і придатності змісту 

Стиль мовної організації 



Варіанти упорядкування змісту 

• Структурна логіка 

• Хронологічність 

• Послідовність по спіралі 

• Послідовність причин 

• Зворотній ланцюжок 

• Акцентування на проблемі 

• Акцентування на інформації 

• Акцентування на студенті 



Структури лекцій у 
системі Moodle 



Лінійна лекція 

Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 

Далі Далі Далі 



Лекція з додатковою сторінкою 

Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 

Далі Далі Далі 

Додатково 

Додатково 



Лекція з питанням 

Частина 1 Частина 2 Частина 3 Частина 4 

Далі Далі 

Правильно 

Не 
правильно 



Демонстрація додавання лекції 



Обговорення 

u Коли яку структуру лекції варто 
використовувати? 



Демонстрація додавання презентації 
та додаткових теоретичних відомостей 



Практичне завдання 

u Створити лекцію з 3-х сторінок та 
контрольним запитанням в кінці 

u Додати сторінку з додатковими 
матеріалами, вбудувати відео 



Практичні роботи  

u Обговорення вимог до практичних 
робіт 



Демонстрація додавання ресурсу 
«Завдання» 



Практичне завдання 

u Створити практичне завдання з 
використання ресурсу «Завдання» 



Самостійна робота 

u Обговорення вимог до самостійної 
роботи та її видів 



Тестування 



Оцінювання 

Синтез 

Аналіз 

Використання 

Розуміння 

Знання 



Демонстрація наповнення банку 
питань 



Практичне завдання 

u Створити категорію у Банку питань зі своїм 
прізвищем 

u Додати до категорії 5 питань різних типів 



Демонстрація створення тесту 



Практичне завдання 

u Створити тест з 1 обов’язковим та 2 
випадковими питанням 



Робота з журналом оцінок 



Види діяльності, що оцінюються 

• 1 бал (по бажанню) Присутність  

• 10 балів Практичні заняття  

• 5 балів Самостійна робота 

• 30 балів ІНДЗ 

• 25 балів Модульна контрольна 
робота  



Види підсумкового контролю 

Набрана 
кількість 
балів (100 
балів) 

залік 



Виды итогового контроля 

Набрана 
кількість 
балів(60 
балів) 

 іспит 
(40 

балів) 



Перетворення набраних балів 

60/сума балів  =коефіцієнт 

 

 

100/сума балів  =коефіцієнт 

 

Набрані студентом бали * коефіцієнт 

(або навпаки) 



Види ресурсів, що оцінюються в ЕНК  

Оцінюються системою Moodle 
автоматично 

Оцінюються викладачем вручну 

Тест закритої форми Тест відкритої форми 

Проходження лекції Лекція з питання типу ессе 

HotPot Форум 

Завдання 

Глосарій 



Оцінюються системою 
автоматично 

Оцінюються викладачем вручну 

Журнал оцінок 

Користувачі курса, що мають роль «Студент» 



Журнал 
оцінок 

Користувачі курса, 
що мають роль 

«Викладач» 

Бачать усі оцінки 

Можуть 
редагувати 

Користувачі курса, 
що мають роль 

«Студент» 

Бачать свої 
оцінки 



Робота викладача з журналом оцінок в ЕНК 

Перегляд: 
• Журнал оцінок 
•  Історія Оцінок  
• Результати звіту  
• Загальний звіт  
• Окремий вид 
• Оцінки користувачів 

Категорії і елементи  
• Категорії і елементи  
• Налаштування оцінок курсу  
• Мої налаштування: Журна оцінок 

Шкали 

Букви 

Імпорт 



Демонстрація роботи з журналом 
оцінок 



Рефлексія 

u Чи була корисною робота на майстер-класі 
особисто для Вас? 

u Що запам'яталось найбільше? 

u Що було найменш корисним? 



Дякую за увагу! 

Лілія Варченко 


