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Анотація. У статті розкривається методика викладан�
ня «Інформаційних технологій навчання» у системі диста�
нційної освіти Moodle Уманського державного педагогічно�
го університету імені Павла Тичини.
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Світовий процес переходу від індустріального до
інформаційного суспільства, а також соціально�

економічні зміни, що відбуваються в Україні, вима�
гають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності дер�
жави. У першу чергу це стосується реформування
освіти. Національною програмою «Освіта. Україна
ХХІ сторіччя» передбачено забезпечення розвитку
освіти на основі нових прогресивних концепцій, запро�
вадження у навчально�виховний процес новітніх пе�
дагогічних технологій і науково�методичних досяг�
нень, створення нової системи інформаційного забез�
печення освіти, входження України у трансконтине�
нтальну систему комп’ютерної інформації [2].

Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близь�
ко 30% навчальних закладів заявили про те, що вже
мають або планують організувати навчання в режимі
дистанційної освіти. Однак, найчастіше за цим стоїть
звичайна заочна форма навчання. Чим же відрізняєть�
ся дистанційна освіта від інших видів отримання знань
і професії? Насамперед, — це відкрита система на�
вчання, що передбачає активне спілкування між ви�
кладачем і студентом за допомогою сучасних муль�
тимедійних технологій. Така форма навчання дає сво�
боду вибору місця, часу і темпу навчання [1].

Метою статті є розкриття методики викладання
«Інформаційних технологій навчання» у системі ди�
станційної освіти Moodle Уманського державного пе�
дагогічного університету імені Павла Тичини.

Moodle (з англ. – модульно�динамічне, об’єктно�орі�
єнтоване середовище для навчання) – програмний
комплекс для організації дистанційного навчання у
глобальній мережі.

Moodle — це оболонка, програмно�педагогічна
система, за допомогою якої можна самостійно в ло�
кальній чи в глобальній мережі вивчати навчаль�
ний матеріал. Вона надає доступ до численних навча�
льних ресурсів. Використовуючи Moodle у навчаль�
ному процесі ВНЗ, у студента під керівництвом ви�
кладача формуються вміння самостійної пізнавальної
діяльності: самостійно опрацьовувати на заняттях на�
вчальний матеріал, який система подає у різному ви�
гляді (текстовому, графічному, анімаційному, муль�
тимедійному); обговорювати проблеми на форумах;
виконувати необхідні навчальні завдання; складати

іспити, заліки, теми у ви�
гляді тестування, анкету�
вання тощо [3, с. 134].

Для завантаження го�
ловної сторінки системи
дистанційної освіти Уман�
ського державного педа�
гогічного університету
імені Павла Тичини потрі�
бно ввести в адресну стрі�
чку браузера адресу: http://udpu.org.ua/moodle/.
Головна сторінка системи Moodle складається з ка�
тегорій курсів, які, у свою чергу, діляться на інсти�
тути, факультети (рис. 1).

Для того щоб завантажити навчальну дисципліну
«Інформаційні технології навчання», потрібно вико�
нати такі дії, а саме, відкрити сторінки в такій послі�
довності: Інститут розвитку дитини/Інформаційні
технології навчання/Вхід на сайт (потребує введення
логіна і пароля, який надає викладач)/Вхід.

Далі система відкриває сторінку «Інформаційні
технології навчання» (ІТН) для студентів Інституту
розвитку дитини. Розглянемо більш детально струк�
туру навчальної дисципліни на рис. 2.

На головній сторінці навчальної дисципліни відо�
бражено заголовки тем, зокрема «Навчальна програ�
ма дисципліни», структура якої складається з двох мо�
дулів, опрацювання яких передбачає нараховуван�
ня максимум балів (табл.1).

ВИКЛАДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ»
У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ MOODLE

Муковіз О.П.

Рис. 1. Домашня сторінка системи дистанційної освіти
Уманського державного педагогічного університету імені

Павла Тичини
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Тематика занять, у свою чергу, містить лекцій�
ний матеріал і супровідні презентації до нього, лабо�
раторно�практичні роботи і відеозаняття до них, пе�
ревірку знань, умінь у вигляді тестування. Для того
щоб ознайомитися з ними, потрібно натиснути миш�
кою на відповідну кнопку.

Розглянемо деякі з них, наприклад, якщо натис�
нути на кнопку Презентація до теми, відкриється ві�
кно, у якому можна ознайомитися у текстовій, графі�
чній і анімаційній формах із відповідним лекційним
матеріалом.

Для перегляду відео потрібно натиснути на кноп�
ку Відеозаняття, після чого відкриється вікно (рис. 3),
у якому можна по черзі переглянути відеоролики,
закріпивши навчальний матеріал до теми.

Кнопка Тестування дозволяє отримати відповідну
кількість балів із відповідної теми. Часове обмежен�
ня у тестуванні становить 5–8 хв., залежно від кіль�
кості запитань (рис. 4).

За відзначене правильно запитання студент отри�
мує один бал, за успішно складений тест (10 запи�
тань) — 10 балів, кількість спроб — одна. Наявність
додаткової спроби можлива з дозволу викладача. Те"
стування активізується лише тоді, коли студент ви�
конає всі лабораторно�практичні роботи.

Рис. 3. Перегляд відеозанять

Рис. 4. Складання тесту

Рис. 2. Головна сторінка «Інформаційних технологій
навчання»

Модуль І

Змістовий модуль І. Інформаційні

технології в навчально=виховному

процесі. (Теоретичний матеріал)

Інформаційні технології невід’ємна частка
сучасного світу

Будова персонального комп’ютера

Методика роботи в системі Moodle

10 балів

Змістовий модуль ІІ. Спеціальне

програмне забезпечення.

(Лабораторно=практичні роботи)

45 балів

Операційна система Windows XP 10 балів

Текстовий редактор Microsoft Word 2003 10 балів

Табличний процесор Microsoft Excel 2003 5 балів

Створення презентацій в Microsoft
PowerPoint 2003

10 балів

Інтернет та електронна пошта 10 балів

Модуль ІІ

Індивідуальне навчально=дослідне

завдання
25 балів

Підсумковий контроль 20 балів

Всього 100 балів

Структура опрацювання навчальної дисципліни ІТН
Таблиця 1
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Підсумковий контрольпередбачає те�
стове опитування з усієї навчальної дис�
ципліни. Перед тим, як його складати, не�
обхідно опрацювати всі завдання і скла�
сти тести до всіх тем, якщо хоча б одна те�
ма не була складена, кнопка не буде
активною. Часове обмеження для підсу�
мкового тестування становить 10 хв., кі�
лькість запитань — 20, кількість спроб —
1, за успішно складене тестування кори�
стувач отримує максимум 20 балів.

Індивідуальне навчально"дослідне
завдання (ІНДЗ) передбачає розробку
будь�якого уроку для початкової шко�
ли у вигляді презентації в програмі
PowerPoint.

Виконання цього модуля розпочи�
нається під час вивчення теми «Ство�
рення презентацій у Microsoft Power�
Point 2003», на якій студенти визнача�
ються з ІНДЗ (тематикою й останнім
терміном здачі). Виконане ІНДЗ від�
правляється викладачеві у вигляді
прикріпленого файла з повідомленням.

Далі розглянемо допоміжні компоненти ІТН.
Термінологічний словник або «Глосарій» містить

всі необхідні ключові слова навчальної дисципліни. Він
передбачає перегляд визначень в алфавітному порядку
і за допомогою спеціального пошуку, у якому потрібно
ввести слово й натиснути кнопку Знайти (рис. 5).

Посібник — це електронна версія навчального по�
сібника з «Інформаційних технологій навчання»,
який можна собі завантажити.

Ці два останні елементи є допоміжними матеріала�
ми під час вивчення навчальної дисципліни.

Викладання навчальної дисципліни «Інформацій�
ні технології навчання» у системі Moodle дозволяє нам
охопити велику кількість студентів на будь�якій відста�
ні й проконтролювати рівень засвоєних знань, умінь,
тому тут дуже важливу роль відіграють форуми. Вони
можуть мати різну структуру відповідно до теми, яка
вивчається. Повідомлення форумів можуть містити
вкладені файли. Підписавшись на форум, студент отри�
мує копії всіх нових повідомлень. Викладач може при�
мусово залучити всіх студентів, якщо це потрібно. Це
дає можливість обговорювати відповідні теми, ІНДЗ і
знаходити шляхи розв’язання завдань.

Під час викладання «Інформаційних технологій на�
вчання» у системі Moodle важливу роль відіграє еле�
мент Групи, який дозволяє викладачеві поділити сту�
дентів на академічні групи (рис. 6). Тут знаходиться
вся інформація про кожного студента (місце прожи�
вання, e�mail, час виконання завдань, бали, залікова
оцінка і т. д.).

Система Moodle надає можливість планувати само�
стійну пізнавальну діяльність студентів, дистанцій�
ну освіту, формувати календар подій процесу навчан�
ня, створювати формалізовані алгоритми діяльності
викладача у навчальному процесі, тим самим досяг�
ти високого ступеня інтерактивності й досягнення
необхідного рівня якості знань, умінь.

✯   ✯   ✯
Аннотация. В статье раскрывается методика препо�

давания «Информационных технологий обучения» в си�
стеме дистанционного образования Moodle Уманского
государственного педагогического университета имени
Павла Тычины.

Ключевые слова: преподавание, учебный курс, инфо�
рмационные технологии обучения, система Moodle, ди�
станционное образование.
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Annotation. The article reveals the point of methodology

of «Information technologies of teaching» as the part of the
system of distance education Moodle in Pavlo Tychyna Uman
State Pedagogical University.
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Рис. 6. Вікно групи

Рис. 5. Глосарій


