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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

MOODLE В СИСТЕМУ ОСВІТИ ВНЗ 
 

 Процес реформування вищої освіти в Україні набув особливого 

значення в останні декілька десятиріч, оскільки сучасний ринок праці 

потребує не просто висококваліфікованих, але й конкурентоспроможних 

фахівців. Об’єднання трудових ресурсів європейського ринку позначилось 

створенням спільного наукового та навчального простору, в центрі уваги 

якого стало питання якості підготовки майбутніх фахівців. Україна у своєму 

прагненні зайняти належне місце на цьому ринку почала роботу над 

розробкою уніфікованих освітніх стандартів з наголосом на створення 

інноваційного простору. Серед численних вимог, які стоять перед сучасними 

фахівцями, є й вміння критично мислити, самостійно приймати рішення, 

бути соціально адаптованими, мати комунікативні здібності, в тому числі й 

іншомовні. Для досягнення істотних результатів у процесі підготовки 

майбутніх фахівців навчальні заклади використовують різноманітні сучасні 

навчальні технології. 

 Розглянемо, наприклад, інтернет-технологію дистанційного навчання, 

яка вже доволі впевнено увійшла в навчальний процес підготовки студентів 

різних напрямків спеціалізації. Зазначимо, що дистанційна форма навчання 

все ще залишається слабо випробуваною формою отримання освіти на 

навчальному ринку України, хоча є доволі перспективною з погляду досить 

широких можливостей. Так, ця технологія містить елементи очного, заочного 

та екстернатного навчання, що відкриває найширші можливості для всіх 

бажаючих отримати вищу освіту без урахування місця проживання, 

паралельної зайнятості та інших перешкод. В умовах глобалізації ринку 

праці, коли люди в більшості країн їдуть за роботою, а не навпаки, у них 



з’являється можливість паралельно вчитись завдяки інноваційній технології 

Moodle. 

 Розробка системи дистанційного навчання Moodle (модульне об’єктно-

орієнтоване динамічне навчальне середовище) почалась у 1999 році, але 

сучасна версія системи Moodle - 2.0, яка, зокрема, застосовується при 

вивченні іноземної мови фахового спрямування, з’явилась у листопаді 2010 

року. Система орієнтована, перш за все, на організацію взаємодії між 

викладачем та студентами за відсутності безпосереднього контакту, хоча 

також підходить для підтримки очного навчання. Інноваційність 

дистанційного навчання через систему Moodle базується на новому способі 

представлення навчального матеріалу: в електронному вигляді (веб-сторінки 

із гіпертекстовим позначуванням, вбудованим звуком та відео), та 

використанні сучасних інтернет-технологій для доставки електронних 

навчальних матеріалів студентам. Так, маючи певний досвід роботи з цією 

системою при викладанні фахової іноземної мови студентам-економістам, 

можемо виокремити її наступні значні можливості: 1) система легко 

установлюється на більшість платформ, які підтримують мову РНР; 2) 

потребує наявності тільки однієї бази даних; 3) сумісна з різними 

продуктами; 4) має високий рівень безпеки; 5) підходить як для організації 

online-класів, так і для традиційного навчання; 6) кожен курс, включений в 

систему, має детальний опис; 7) є можливість пошуку матеріалу по 

дистанційним курсам; 8) більшість сторінок можна редагувати за допомогою 

вбудованого редактора. Крім того, використання мовних пакетів дозволяє 

здійснити локалізацію системи для будь-якої країни та будь-якої мови. Такі 

характеристики дають підставу говорити про актуальність та широкі 

перспективи впровадження цієї форми навчання в систему вищої освіти.  

 Треба зазначити, що перед користувачами системи Moodle 

відкриваються дійсно великі можливості для суттєвого підвищення якості 

засвоєння навчального матеріалу та відповідного контролю з боку викладача. 

Зокрема, в системі Moodle передбачено найзручніше керування курсами, а 



саме: 1) викладач має повний контроль над курсом, який може бути 

обмежений тільки адміністратором; 2) для кожного курсу можна створити 

індивідуальні налаштування. Наприклад, вправи з іноземної мови подаються 

у формі модуля діяльності «Завдання», який дозволяє викладачам надсилати 

завдання, збирати роботи, оцінювати їх та залишати відгуки на ці роботи. 

Студенти можуть відправляти будь-який цифровий контент (файли), такий як 

текстові документи, аудіо та відео файли тощо.  При розгляді завдання 

викладачі можуть залишати текстові відгуки або файли з детальним 

роз’ясненням виправлених помилок; 3) система пропонує великий вибір 

інтерактивних елементів, таких як форуми, тести, ресурси, чати тощо. Так, 

модуль «Тест» надає викладачу можливість розробляти тести, які можуть 

містити питання різних типів, у тому числі множинний вибір, на 

відповідність або коротка відповідь. Викладач може дозволити декілька 

спроб тесту, питання можуть перемішуватися або вибиратися випадковим 

чином з банку питань. Також може бути встановлено обмеження часу 

виконання роботи. Кожна спроба оцінюється автоматично, за виключенням 

питань типу есе. Викладач може вибрати, чи надавати студентам підказки або 

показувати відгуки та правильні відповіді на питання. Загалом, система 

тестів працює дуже ефективно та стимулює студентів до уважного підходу до 

вивчення навчального матеріалу; 4) для кожного курсу відслідковується 

повна інформація щодо успішності засвоєння студентом навчального 

матеріалу; 5) обов’язково зберігаються останні зміни, внесені в курс, з 

моменту останньої авторизації користувача; 6) система інтегрована з 

поштовими системами, що дає можливість обміну інформацією між 

викладачем та студентами; 7) елементи дистанційних курсів, розташованих в 

системі Moodle, можна імпортувати з інших курсів.  

Також в системі ДН є можливість використання форуму, завдяки чому 

студенти можуть задавати викладачеві запитання та відповідати на них. 

Тобто, в процесі навчання з’являється можливість організувати «живі» 

дискусії. Система надає ще один корисний інструмент організації 



спілкування та взаємодії викладача та студентів в режимі реального часу – 

чат. Проте, перед студентами та викладачами постають певні специфічні 

вимоги у порівнянні з традиційною формою навчання, оскільки студенти 

повинні переважно  самостійно накопичувати знання, що потребує високого 

рівня вмотивованості. У свою чергу перед викладачем стоїть завдання 

розробити структурований навчальний курс з урахуванням всіх сучасних 

вимог щодо актуальності та фаховості матеріалу, який пропонується для 

дистанційного опанування.  

Підсумовуючи, треба підкреслити, що з кожним роком все більше 

студентів обирають саме таку форму навчання, яка на сьогодні має очевидні 

переваги для тих, хто бажає навчатись за індивідуальним розкладом в 

зручних для себе умовах. Завдяки використанню цієї системи підвищується 

престиж навчального закладу та відбувається його популяризація та непряма 

реклама у глобальній мережі. Навчальний заклад отримує можливість 

приймати участь в інфраструктурі навчального комплексу на всій території 

країни та інтегруватись у світовий навчальний простір. 
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