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До світових тенденцій та викликів, які стоять перед системою освіти 
сьогодні, можна віднести: відкритість; депрофесіоналізацію; поширення 
короткотермінових форм підготовки (на робочому місці); десинхронізацію 
часу вступу до життя та завершення навчання в школі; проблему масової 
світової освіти; бажання батьків брати участь в освітньому процесі; втрату 
університетами монополії – збільшення кількості освітніх установ нефор-
мальної та інформальної освіти – змінюється сама функція університетів: 
організація та моніторинг процесу отримання знань; глобалізація та соці-
альна роздробленість, гостра потреба у самоідентифікації, збереженні ін-
дивідуальності; швидко змінюваний, насичений інформацією світ – швидке 
старіння знань – потрібні не знання, а способи їх отримання тощо.

Ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 
закладах освіти надає українській вищій школі можливість підтримувати 
розвиток інноваційної економіки країни та підвищити якість освіти.

Практика свідчить, що у 2000 р. навіть не існували десятки професій, 
які у 2016 р. вже користувалися найбільшим попитом на ринку праці. Це 
означає, що сьогодні ВНЗ готує студентів до професій, яких ще не існує, 
використовуючи технології, яких ще не розроблено, та спрямовує їх на 
вирішення проблем, яких ще не визначено як проблеми. Саме тому уні-
верситети при підготовці спеціалістів мають спиратися на вимоги сучас-
ного ринку праці та його розвиток, враховуючи виклики інформаційного 
суспільства, що стрімко прогресує завдяки бурхливому розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема проникненню Інтернету 
та його сервісів у життя кожної людини.

Світ стає цифровим, а його мешканці мають володіти цифровими тех-
нологіями та використовувати їх ефективно в різних галузях економіки, 
враховуючи і освіту та науку, і бізнес. За таких умов ключовим моментом є 
доступ до знань, що розміщуються у відповідних середовищах та можуть 
бути доступними з будь-якого місця і в будь-який час, що в свою чергу 
можна віднести до необхідних та достатніх умов розвитку інноваційної і 
підприємницької діяльності.

Світ змінюється дуже швидко, і було би наївно думати, що знань, отри-
маних студентом у стінах університету, вистачить йому на все життя. Су-
часна людина приречена бути студентом весь свій вік, вона має навчатися 
упродовж всього життя, щоб не лишитися на узбіччі. І саме від того, як від-
буватиметься постійна адаптація спеціаліста до зовнішнього середовища, 

ПЕРЕДМОВА
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Передмова

яке постійно змінюється, залежатиме його успіх, кар’єра та самореалізація. 
Саме тому завдання сучасного викладача – не лише дати студенту знання 
відповідно до навчального плану, але і виробити у нього життєво важли-
ві навички пошуку, збирання та опрацювання (аналіз, порівняння, синтез, 
оцінювання тощо) необхідних даних і відомостей, вміння ефективно взає-
модіяти з колегами, зберігати та презентувати результати своєї роботи. А ці 
навички можна прищепити в процесі навчання лише тоді, коли викладачі 
самі використовуватимуть їх у своєму повсякденному житті.

З іншого боку, в наше життя дуже стрімко входять нові технології 
надання студентам освітніх послуг, які базуються на застосуванні ІКТ – 
технології електронного та мобільного навчання. Зокрема, вже активно 
використовуються поняття: навчання упродовж всього життя, глобальне 
навчання, мобільне навчання та мобільні студенти, мережеве навчання, 
змішане навчання, масові відкриті онлайн курси тощо.

Для надання освітніх послуг за допомогою Інтернет-технологій бага-
то сучасних університетів використовують спеціально створені інформа-
ційні системи, які призначені для розробки та збереження електронних 
навчальних матеріалів і програм та здійснення автоматизованого адміні-
стрування навчальним процесом. Вони також створюють умови для спіл-
кування в електронному середовищі студентів між собою, студентів та 
викладача, викладачів. Такі інформаційні системи називаються система-
ми електронного навчання. До них можна віднести Web CT, BlackBoard, 
Прометей, Moodle та інші.

У посібнику викладено основні шляхи забезпечення відкритості су-
часної університетської освіти, для реалізації яких необхідною умовою є 
створення та розвиток відкритого інформаційно-освітнього електронного 
середовища. Для забезпечення якості відкритого інформаційно-освітньо-
го е-середовища, як і системи освіти загалом, особливої уваги потребують 
такі складові та учасники системи електронного навчання: стратегічний 
менеджмент, інфраструктура, освітній процес, професійні та життєві 
компетентності викладачів та студентів, контент та шляхи співпраці всіх 
учасників освітнього процесу.

Відкрите інформаційно-освітнє е-середовище, невід’ємною складо-
вою якого є система електронного навчання (LMS Moodle), сприятиме 
наданню університетами якісних освітніх послуг. Ключовими темами, 
розглянутими у посібнику, є створення сучасного електронного курсу, 
вимоги до його оцінювання, рекомендації щодо впровадження та викори-
стання електронного курсу в освітньому процесі. Особлива увага приділя-
ється організації та проведенні моніторингу якості освітнього процесу за 
допомогою додатково створеного модуля «Електронний деканат».
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Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Кожен розділ містить питання для обговорення, практичні завдання, 
виконання яких допоможуть створити користувачеві власний електрон- 
ний курс відповідно до вимог сучасного освітнього процесу.

Навчальний посібник «Створення сучасного електронного курсу в 
системі Moodle» підготовлено у рамках виконання локального плану між-
народного проекту DesIRE, № 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-
JPCR «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інновацій-
них віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в 
Україні, Грузії, Вірменії», учасником якого є Київський університет імені 
Бориса Грінченка, за фінансової підтримки Європейської комісії.



9

Розділ 1.

СУЧАСНА ОСВІТА: 
ТРАДИЦІЇ ТА ІНОВАЦІЇ

1.1. Тенденції розвитку сучасної освіти
у європейському просторі

Здатність суспільства формувати та застосовувати знання має одне 
із ключових значень для стійкого економічного росту країни, що сприяє 
підвищенню рівня життя її населення. Глобальна економіка, заснована на 
знаннях, змінює вимоги до спеціалістів на ринку праці всіх європейських 
країн. На початку XXI століття соціокультурний розвиток суспільства ви-
значив закріплення складних і суперечливих тенденцій у системі освіти: 
глобалізаційних процесів, демографічних змін та виникнення нових знань 
та компетентностей. Зазначені тенденції виникають під впливом стрім-
кого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які впли-
вають на розвиток бізнесу, ринок праці і, в свою чергу, на систему вищої 
освіти, що має готувати випускників до умов сьогодення – випускників з 
новими компетентностями.

Інститут майбутнього оприлюднив аналітичний звіт (2011 р.), в якому на 
основі аналізу сучасних тенденцій передбачені навички, якими мають володі-
ти випускники університетів до 2020 року [16]. Зазначимо ці навички:

• Неординарність мислення. Це науковий тип мислення, який ви-
користовується для розв’язування неординарних нестандартних 
практичних задач, включає в себе загальне та предметне мислення, 
характеризується усвідомленістю, самостійністю, рефлексивністю, 
цілеспрямованістю, обґрунтованістю, контрольованістю та самоор-
ганізованістю.

• Соціальний інтелект. Це здатність людини правильно розуміти 
свою поведінку і поведінку інших людей у суспільстві. Ця здат-
ність необхідна людині для ефективної міжособистісної взаємодії та 
успішної соціальної адаптації.

• Інноваційне та адаптивне мислення. Це здатність знаходити рішен-
ня поза поставлених рамок. Ця навичка дозволяє знаходити більш 
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ефективні рішення, втілювати нестандартні ідеї, справлятися із за-
вданнями будь-якої складності.

• Міжкультурна компетентність. Під поняттям «міжкультурна 
компетентність» ми розуміємо складне особистісне утворення, що 
включає знання про свою та іншу культуру, уміння й навички їх 
практичного застосування, певні якості особистості, практичний 
досвід взаємодії із представниками іншої культури.

• Когнітивне управління. Здатність фільтрувати і виключати інформа-
цію за ступенем важливості; здатність розуміти, як максимально роз-
винути когнітивні функції, використовуючи різні методи і засоби.

• Обчислювальне мислення. Здатність опрацьовувати великі обсяги 
даних, виділяючи в них головний сенс; вміння оперативного опра-
цювання даних будь-якого обсягу з метою визначення достовірних, 
якісних і необхідних відомостей.

• Проектний спосіб мислення. Здатність побудови, формулювання та 
організації завдань і робочих процесів з метою отримання бажаного 
результату. Результатом проектного способу мислення є розробле-
ний проект, досягнута поставлена мета, формулювання чітких та 
зрозумілих завдань.

• Трансдисциплінарність. Розуміння концепції декількох дисциплін. 
Це означає, що в майбутньому будуть необхідні різнобічно розвинені 
співпрацівники, які здатні знайти розв’язок будь-якого поставленого 
завдання, а також успішно взаємодіяти з фахівцями інших галузей.

• Віртуальна співпраця. Управлінська навичка взаємодії з віртуаль-
ною командою. Завдяки розвитку високих технологій, робочий про-
цес може бути організованим у віртуальному середовищі. Тому є 
потреба у створенні необхідних умов для ефективного управління і 
забезпечення продуктивного робочого (навчального) процесу.

Сьогодні світ потребує професіоналів високого класу, знання і вміння 
яких трансформують інформаційні і технічні ресурси у джерело доходу. 
Саме тому освіта, насамперед вища, стає одним із найважливіших факто-
рів геополітичної стабільності, що вимагає адекватного розвитку глобаль-
ного освітнього простору.

Основним із принципів сучасної європейської системи освіти є прин-
цип орієнтування системи освіти на особистий успіх спеціаліста – за-
безпечення професійного росту, просування кар’єрними сходинками та 
економічна спроможність. Головною умовою реалізації цього принципу є 
запровадження індивідуалізації та підвищення гнучкості освітнього про-
цесу. На рівні освітніх програм – це використання модульної структури 
і гнучкої системи обліку навчальних досягнень. На структурно-інститу-
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ційному рівні – включення в сферу освіти неформального сектору (корот-
котермінові курси, тренінгові центри, корпоративні системи підготовки і 
підвищення кваліфікації) та забезпечення можливості навчатися у декіль-
кох закладах одночасно. Наступною умовою реалізації зазначеного прин-
ципу є розвиток змісту освіти з акцентом на формуванні особистісних, 
професійних, інформаційно-комунікаційних компетентностей [85].

Зусилля європейських країн в таких напрямах, як розвиток академіч-
ної мобільності, підтримка дистанційного навчання, створення єдиної 
кваліфікаційної системи, моніторинг якості і загалом реалізація ідеї єди-
ного європейського освітнього простору спрямовані насамперед на інди-
відуалізацію та гнучкість освітнього процесу.

Орієнтація сучасного спеціаліста на економіку вказує на тісний зв’язок 
роботодавців і системи освіти. Роботодавцям необхідно формувати замовлен-
ня за допомогою механізмів професійного контролю якості, зокрема створен-
ня єдиних систем акредитації, сертифікації, рейтингів. У системі освіти задля 
цього необхідно розробити нові освітні програми і технології відповідно до 
запитів роботодавців (розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіті, створення освітніх порталів) та підвищити інвестиційну привабли-
вість (прозорість, відкритість, доступність, публічна звітність тощо).

Дослідники відзначили, що з кожним роком кількість інформації в сві-
ті зростає більш ніж удвічі. У зв’язку з цим буде збільшуватися потреба 
в професіоналах, що вміють працювати з big data. Зміни в технологіях і 
способі життя потягнуть за собою трансформації практично в усіх сфе-
рах людської діяльності. Будуть з’являтися нові напрямки і спеціальності. 
Роботодавці почнуть посилено полювати за талантами, яким притаманні 
вміння працювати в команді, вміння вирішувати проблеми, здатність до 
інновацій, практико-орієнтовані знання, знання суміжних наук і техноло-
гій, вміння працювати з вбудованими системами, висока якість виконання.

Якщо до епохи інформаційної революції освіта і наука були орієнтова-
ні на збільшення і накопичення знань, то на даному етапі розвитку освіти 
вони значною мірою зосереджуються на можливостях опанування нако-
пиченим і пошуком способу зробити цей процес найбільш доступним та 
ефективним.

Це означає, що освіта із науково-теоретичної площини має перейти в 
площину методично-прикладну і базуватися на можливості практичного 
використання кожним студентом для вирішення життєвих проблем, що ви-
никають при навчанні та у реальному соціальному житті, формування у них 
життєвих та предметних компетентностей, вмінь самостійно навчатися.

Сьогодні викладач перестав бути єдиним джерелом навчальної інфор-
мації. Такими джерелами можуть бути текстові, аудіо- або відеоматеріали 
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на будь-яких носіях, і, в першу чергу, – ефективне поєднання Інтернету з 
його унікальними технологіями і програмними додатками та зацікавлених 
людей, які хочуть дати можливість студентам отримати якісну освіту.

Але недооцінювати значення викладача було б неправильним, оскіль-
ки саме він і студент залишаються головними діючими особами освітнього 
процесу. Саме через це викладач повинен бути, швидше, архітектором знань, 
фасилітатором, тим, хто допомагає вибудовувати процес навчання у макси-
мально доступний спосіб, використовуючи сучасні моделі і технології, до-
помагаючи студентові побудувати власну траєкторію навчання, враховуючи 
особливі потреби, здібності та домінуючі стилі навчання, ставити цілі та їх 
досягати, самостійно вчитися, підготуватися до майбутньої професії.

До глобальних тенденцій розвитку ІКТ в освіті можна віднести [97]:
1. Організація навчання протягом усього життя. Таке навчання від-

носять до поняття неперервної освіти. Особливістю є можливість 
побудови індивідуальної траєкторії власного розвитку впродовж 
усього життя. Даний принцип реалізується завдяки використанню 
технологій дистанційного навчання, відкритих освітніх ресурсів, со-
ціальних мереж, хмаро орієнтованих сервісів, технологій Веб 2.0.

2. Створення та використання динамічних навчальних матеріалів. 
Прикладом можуть бути електронні підручники з динамічним інте-
рактивним змістом, який може зберігати нотатки та створювати за-
кладки. Іншим прикладом є досить популярні системи управління 
навчанням (LMS), системи управління курсами (CMS) та системи 
управління навчальним контентом (LCMS).

3. Реалізація спільної роботи в режимі реального часу. Даний прин-
цип реалізується завдяки хмаро орієнтованим платформам. При-
кладом можуть бути Office 365, Google Drive.

Міжнародний медіа консорціум у 2010 році визначив наступні тенден-
ції розвитку ІКТ[93], які впливають на розвиток університетської освіти 
та систему освіти загалом (рис. 1.).

Мобільні
технології

Доповнена 
реальність

Відкритий 
контент

Сенсорні
інтерфейси

Електронні 
книги

Візуалізація 
даних

Рис. 1. Тенденції розвитку ІКТ, що впливають на розвиток освіти
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1. Мобільні технології. Мобільне навчання є новою освітньою парадиг-
мою, на основі якої створюється нове навчальне середовище, де студенти 
можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в 
будь-якому місці, що робить сам процес навчання всеохоплюючим і мотивує 
до безперервної освіти та навчання протягом усього життя. До особливос-
тей мобільного навчання L. Sharples зараховує: спільну онлайнову роботу 
над проектом, моблоггінг (мобільний блоггінг), персоналізоване навчання, 
роботу в групах, онлайнові дослідження, рівний доступ до навчання.

2. Відкритий контент – це будь-які інтелектуальні продукти (текстові 
документи, мультимедійні матеріали, комп’ютерні програми), котрі представ-
лені в Інтернеті і допускають їх вільне копіювання та використання за умов 
посилання на автора інформаційних матеріалів. Особливостями «відкритого 
контенту» є: стратегічний характер – орієнтація на суспільство знань; інно-
ваційність – взаємне збагачення, співпраця авторів і споживачів інтелекту-
альних продуктів; технологічність – використання сучасних ІКТ; ефектив-
ність – вільна участь необмеженої кількості учасників; соціальна значущість 
– кооперація та вільне партнерство в інтелектуальному середовищі, що спри-
яє становленню галузі виробництва «суспільного надбання».

3. Електронні книги. В електронному підручнику обов’язковим елемен-
том є пошукова система, за допомогою якої стає можливим аналіз змісту кни-
ги, пошук необхідних відомостей за ключовими словами, система гіперпоси-
лань, що забезпечує практично миттєве знаходження потрібного фрагменту 
тексту. Електронний підручник має перевагу перед традиційним за опера-
тивністю видання та оновлення матеріалу. Процес поєднання можливостей 
електронної книги та віртуального медіа-середовища загалом розкриває ве-
личезні перспективи не тільки в плані розширення засобів наочності та інте-
рактивності в трансляції навчального матеріалу, але і в плані трансформації 
всієї системи вищої освіти – надбання нею нової технологічної якості.

4. Доповнена реальність. Доповнена реальність – це середовище з 
прямим або непрямим доповненням фізичного світу цифровими даними. 
Цей процес відбувається в режимі реального часу, а провідником є циф-
рові пристрої – планшети, смартфони, «розумні» окуляри або аксесуари 
зі спеціальним програмним забезпеченням. Пристрій через камеру або 
інший інтерфейс (наприклад, Bluetooth або GPS) розпізнає об’єкти, осо-
бливі мітки на них або місце розташування користувача. Маркером може 
бути як спеціальний радіомаяк з вбудованим чипом, так і звичайний QR-
код. Користувачеві потрібно лише потрапити в зону дії такого маячка або 
зчитати код – і пристрій видасть зашифровані данні.

5. Сенсорні інтерфейси. Застосування сенсорних дисплеїв надає низ-
ку переваг їх власникам. Використання сенсорних панелей і планшетів 
замість крейдяних дошок у галузі освіти обіцяє певні переваги. Зазвичай 
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значну частину заняття викладач витрачає на малювання схем, графіків і 
таблиць, а іноді навіть на переписування лістингів комп’ютерних програм. 
У підсумку цінний час на пояснення представленого на дошці матеріалу 
скорочується. За такого режиму роботи студенту важко зосередитися на 
обмірковуванні матеріалу, оскільки він зайнятий копіюванням записів з 
дошки. Застосовуючи відображення пристрою, можна ефективно вико-
ристовувати заздалегідь підготовлений ілюстративний матеріал, що еко-
номить масу часу. Наявність у дисплея сенсорних властивостей дозволяє 
робити будь-які позначки, написи та малюнки в процесі пояснення. Вся 
викладена на лекції інформація, включаючи малюнки викладача, легко ко-
піюється в незмінному вигляді в будь-якій кількості і може використову-
ватися студентами. Таким чином, завдяки впровадженню інтелектуальних 
панелей можна підвищити якість навчання і підняти рівень освіти.

6. Візуалізація даних та їх аналіз. Використання засобів візуалізації 
матеріалу (комп’ютерна графіка, мультимедіа) динамічних об’єктів дозво-
лить «оживити» інформаційний ресурс.

На перший план вийде ідея безперервної освіти й самонавчання в про-
цесі роботи. Тому в світі вищі навчальні заклади переходять до нових форм 
навчання, намагаються використовувати інноваційні методи навчання та 
управління. Все більше увага приділяється «освіті протягом життя» (live-long 
learning). Саме таке навчання є передумовою для ефективної роботи та осо-
бистого розвитку і дає можливість кожній людині повною мірою брати участь 
у житті суспільства. В модернізації освіти найбільш важливими є питання 
рівності в отриманні освіти, якості освіти, розвиток інформаційно-комуніка-
ційних технологій, вдосконалення науково-технічних досліджень, запрова-
дження сучасних систем управління, створення стійких схем фінансування.

Таким чином, пріоритетними освітніми напрямами європейських країн є:
• розвиток системи освіти протягом життя;
• розвиток єдиного освітнього простору (сприяння академічній мо-

більності, створення єдиної кваліфікаційної структури, створення 
єдиної міжнародної системи оцінки якості освіти);

• розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в системі освіти;
• впровадження дистанційної освіти та масових відкритих онлайн курсів.
На європейському рівні освіта не регулюється єдиною європейської 

політикою. Відповідальність за зміст та організацію освітнього процесу 
несуть самі країни, які є членами Європейського союзу. Втім, системи 
освіти в цих країнах різняться між собою.

Для надання освіті загальноєвропейського масштабу, сприяння підви-
щенню якості освіти, розвитку безперервного навчання ЄС розроблено й 
ухвалено низку документів (табл. 1).
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Інформаційне суспільство, стрімкий розвиток ІКТ, зміни вимог ринку 
праці – все це відображається у змісті Європейських стандартів і рекомен-
дацій щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти [112].

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти складаються з трьох аспектів: Європейські стан-
дарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ, Єв-
ропейські стандарти і рекомендації щодо зовнішнього забезпечення якості 
вищої освіти та Європейські стандарти і рекомендації для агенцій із зов- 
нішнього забезпечення якості.

Таблиця 2
Зміст Європейських стандартів і рекомендацій

щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Стандарт Рекомендації щодо його забезпечення
1.1. Політика 
закладу і процедури 
забезпечення якості

Навчальні заклади повинні визначити 
політику і пов’язані з нею процедури, які 
б забезпечували якість і стандарти їхніх 
навчальних програм та дипломів
Задля досягнення такої мети вони мають 
розробити і втілювати стратегію постійного 
підвищення якості. Стратегія, політика та 
процедури повинні мати офіційний статус і 
бути доступними для широкого загалу

1.2. Затвердження, 
моніторинг та 
періодичний перегляд 
навчальних програм і 
дипломів

Навчальні заклади повинні мати офіційний 
механізм затвердження, періодичного 
перегляду та моніторингу своїх навчальних 
програм і дипломів

1.3. Оцінювання 
студентів

Оцінювання студентів передбачає послідовне 
використання оприлюднених критеріїв, 
правил і процедур

1.4. Забезпечення якості 
викладацького складу

Навчальні заклади повинні мати у своєму 
розпорядженні певні процедури і критерії, 
які б засвідчували, що викладачі, які 
працюють зі студентами, мають відповідну 
кваліфікацію і високий фаховий рівень для 
здійснення своїх службових обов’язків



18

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Навчальні ресурси та 
підтримка студентів

Навчальні заклади повинні гарантувати, що 
наявні ресурси, які забезпечують навчальний 
процес, є достатніми і відповідають змісту 
пропонованих закладом програм

Інформаційні системи Навчальні заклади повинні гарантувати, що 
вони збирають, аналізують і використовують 
відповідну інформацію для ефективного 
управління своїми навчальними програмами 
та іншою діяльністю

Публічність інформації Навчальні заклади повинні регулярно 
публікувати найсвіжішу, неупереджену 
й об’єктивну інформацію – як кількісну, 
так і якісну – про навчальні програми і 
кваліфікації, які вони пропонують

Завдяки реформам систем вищої освіти у європейському просторі ви-
щої освіти (ЄПВО) до 2009 р. досягнуто сумісності і порівнянності квалі-
фікацій на міжнародному рівні.

Основними інструменти ЄПВО є:
• Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС-ECTS);
• Додаток до диплома (ДД-DS);
• Національні рамки кваліфікацій (НРК-NQF) [76].
Нова трициклова структура бакалавр – магістр – доктор філософії 

(PhD) активно запроваджується у вищих навчальних закладах Європи. 
Проте, у деяких європейських країнах такі напрями освіти, як медици-
на, ветеринарія, архітектура, педагогіка, теологія, право, ядерна енер-
гетика, інженерія, охорона навколишнього середовища, безпека людини 
і держави залишаються осторонь цих нових структур. Виразно спосте-
рігається подібність моделей бакалаврського і магістерського циклів за 
кількістю кредитів.

Реформи і конвергенція структур ступенів активно здійснюють-
ся впродовж останніх десяти років. Створено основні зразки структур 
кваліфікацій, і ключовим викликом залишається розроблення профілів 
різних кваліфікацій з метою кращого розуміння результатів навчання на 
різних Болонських циклах та розвитку ЄПВО як відкритого, гнучкого у 
просторі та часі.
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1.2. Розвиток сучасної
університетської освіти України

Стратегічні рішення зі створення європейського простору вищої осві-
ти до 2010 та його подальший розвиток до 2020 року є результатом зу-
стрічей міністрів європейських країн, що відповідають за вищу освіту в 
країнах-учасницях Болонського процесу, зокрема й в Україні.

В українському суспільстві зростає невдоволення процесом розвитку 
системи освіти та її пріоритетами. Зростає кількість громадян, які праг-
нуть здобувати освіту для дітей чи для себе за кордоном. Ключова пробле-
ма системи освіти в Україні – невідповідність змісту і форм освіти вимо-
гам XXI-го століття.

Від цього походить низка проблем:
• українська система освіти не відповідає європейським кращим сві-

товим системам;
• критично низький соціальний статус вчителя;
• вкрай низька ефективність освіти, відсутність системи забезпечення 

якості освіти.
Законопроектом «Про освіту» (2016), поданим Урядом до Верховної 

Ради України, передбачається повне чи часткове вирішення зазначених 
проблем і здійснення першого етапу кардинального реформування осві-
ти. Зокрема, відповідно до сучасних тенденцій у Європі та світі проект 
передбачає:

• три форми здобуття освіти: формальна, неформальна освіта та ін-
формальне навчання;

• запровадження сучасної класифікації формальної освіти, що від-
повідає Міжнародній стандартній класифікації освіти, прийнятій 
ЮНЕСКО у 2011 році (МСКО-11);

• перехід до сучасної європейської моделі системи забезпечення якос- 
ті освіти;

• створення надійних зв’язків освіти і ринку праці.
Міністерством освіти і науки особлива увага приділяється тому, щоб 

кожен університет формував своє власне освітнє середовище, культуру 
організації навчання, життєві та професійні компетентності викладачів і 
студентів, систему оцінювання навчальних досягнень студентів, принци-
пи забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців та систему підви-
щення кваліфікації науково-педагогічних працівників [76].

У період до 2020 р. українські виші очікує продовження реформ, перед-
бачених Болонським процесом та Законом України про освіту. Зокрема [83]:
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• навчання впродовж життя, включаючи визнання попереднього нав-
чання (формального і неформального), гнучкі графіки навчального 
процесу, які дозволяють поєднувати роботу і навчання, полегшення 
доступу до вищої освіти;

• гарантія рівних можливостей в отриманні освіти;
• сприяння зайнятості (вища освіти задля отримання кращої роботи) 

населення;
• запровадження і визнання спільних навчальних програм, а також 

спільних дипломів, що надаються університетами у партнерстві, ко-
жен з яких готовий визнавати та зараховувати курси, що студент про-
слухав в основному університеті та інших партнерських закладах;

• мобільність в межах ЄС та поза його межами;
• визнання навчання і ступенів, отриманих в університетах інших 

країн та континентів;
• забезпечення якості.

1.3. Відкрита освіта як шлях забезпечення 
рівного доступу до освіти

Відкритий освітній простір дозволяє запровадити відкриту освіту. Це 
обумовлено ще і тим, що класичні форми отримання освіти в тій чи іншій 
мірі переживають кризу у всіх країнах світу:

• нездатність забезпечити всім охочим можливість отримання необ-
хідної їм освіти (територіальність);

• відставання отримуваних знань від рівня розвитку знань і техноло-
гій (консерватизм);

• низька адаптивність систем освіти до різних соціально-економічних 
умов (інерційність);

• специфічність освіти, одержуваної в окремому навчальному закладі 
(локальність);

• не весь перелік спеціальностей може бути наданий регіональними ву-
зами тим, хто бажає навчатися на конкретній території (обмеженість).

Система відкритої освіти націлена головним чином на вирішення та-
ких проблем (рис. 2):

• організація такого доступу до освіти, який би задовольняв освітні 
потреби людей в XXI ст. (освіта повинна бути доступною з раннього 
дитинства протягом усього життя людини);
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• забезпечення рівного доступу до освіти всіх людей на всіх рівнях 
освіти;

• підвищення якості освіти та досягнення її відповідності запитам су-
спільства;

• різке підвищення ефективності, продуктивності освітньої системи.

Основна ознака відкритої освітньої системи – це те, що вона менше 
жорстко регламентована порівняно з «традиційною». У зв’язку з цим мож-
на виділити такі аспекти розуміння відкритості в освіті [105]:

1. Менш жорсткий регламент відносно вхідних характеристик тих, 
хто навчається: не регламентується вік вступника, його соціально-про-
фесійний статус, громадянство, територія проживання, вхідний освітній 
ценз тощо; прийом здійснюється в будь-який момент навчального циклу 
тощо. Як приклад відкритого освітнього закладу слід назвати вечірні, або 
«відкриті», школи. Найбільшу ж відкритість стосовно вхідних характе-
ристик вступників проявляють установи дистанційного навчання.

2. Це з необхідністю вимагає побудови гнучкої технологічної освіт-
ньої системи, яка також стає відкритою, що виражається в свободі перехо-
ду з форми навчання в форму вибору дисциплін, індивідуалізації цілей і 
змісту навчання, форм контролю тощо. Все це зрештою веде до побудови 
індивідуальних освітніх траєкторій і до використання дистанційних форм 
навчання. Цей бік відкритості найбільшою мірою можна реалізувати в 
установах додаткової професійної освіти.

3. Системно-синергетичний погляд на освіту веде до такого розуміння 
відкритості: освітня система «відкрита» у зовнішнє середовище, тобто об-
мінюється з ним різноманітними ресурсами: інформаційними, людськими, 

Рис. 2. Ознаки відкритої освіти

Підвищення якості 
освіти та досягнення 
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запитам суспільства

Різке підвищення 
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продуктивності 
освітньої системи

Освіта доступна 
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життя людини

Рівність доступу до 
освіти всіх людей на 

всіх рівнях освіти
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матеріальними. Відкритість змісту навчання (інформаційний ресурс) про-
являється в таких аспектах: проектування освітніх програм з урахуванням 
найсучасніших уявлень про предмет навчання; створення дидактичних 
і методичних умов для привнесення змісту в освітній процес з боку тих, 
хто навчається; оперативний вихід (за необхідності) за рамки змістового 
стандарту, навчальної програми, змістового плану заняття (наприклад, Ін-
тернет-пошук і використання отриманих даних безпосередньо в процесі за-
няття). Освітня система обмінюється із зовнішнім середовищем людськими 
ресурсами, якщо практикується запрошення на здійснення навчання прак-
тиків, науковців, громадських діячів. Освітня система може обмінюватися 
з середовищем також матеріально-технічними ресурсами (використання 
обладнання, будівель, приміщень зовнішніх організацій; виїзні, польові та 
ін. заняття). Основний потік обміну ресурсами спрямований із зовнішнього 
середовища в освітню систему; зворотний ж потік в певних обсягах мож-
ливий лише в системах вищої і післядипломної освіти, коли ті, хто навча-
ються, реально впливають на зовнішнє середовище вже в процесі навчання: 
цей бік «відкритості» можна називати соціально-педагогічною взаємодією.

4. Синергетична відкритість освітньої системи передбачає постійну не-
завершеність її становлення. Це означає, що система в будь-який момент 
відкрита до (само) розвитку і до подальшої взаємодії із зовнішнім середо-
вищем. Загальні контури розвитку зазвичай плануються управляючою під-
системою освітнього закладу, а реалізуються всіма суб’єктами навчання під 
час освітнього процесу. Передумови саморозвитку освітньої системи ство-
рюються в повсякденній діяльності викладачів і студентів. Відкрита управ-
лінська підсистема (до якої входять не лише адміністратори, а в загально-
му випадку всі суб’єкти) веде моніторинг цих передумов і цілеспрямовано 
розвиває їх до досягнення точок біфуркації, при цьому намагаючись міні-
мізувати можливі ризики непередбачуваного та/або некерованого розвитку. 
Ризики саморозвитку (позитивного зворотного зв’язку), проте, з погляду 
системної відкритості певною мірою виправдані, адже в ситуаціях невизна-
ченості розвиваються творчі здібності всіх суб’єктів освітнього процесу.

5. Відкритість розглядається як «прозорість» освітньої системи, що 
має на увазі: розуміння всіма суб’єктами освітнього процесу цілей, за-
вдань, цінностей, технологій, педагогічних впливів; участь усіх суб’єктів 
у проектуванні і регулюванні освітньої системи; певну підзвітність освіт-
ньої установи внутрішнім і зовнішнім суб’єктам. У цьому сенсі суттєвим 
кроком до відкритості є розміщення поточних даних про хід процесу на 
сайтах освітніх установ у відкритому чи авторизованому доступах (робочі 
програми, навчальні плани, електронні наукові журнали, опис навчальних 
проектів тощо).



23

Розділ 1. Сучасна освіта: традиції та іновації

6. Відкритість освіти розглядається як відображення відкритості су-
спільства: толерантності, готовності людей до діалогу культур, позицій, 
ідей тощо. Це передбачає серйозне і цілеспрямоване навчання основам 
національних, релігійних та соціальних культур, полікультуралізму, на-
працюванню усвідомлених поглядів на процеси глобалізації суспільства.

7. Ставиться дуже цікава проблема «відкритого виховання». Тут 
мається на увазі виховання із залученням віддалених виховально-роз-
вивальних ресурсів, насамперед загальнодоступних («відкритих») ре-
сурсів мережі Інтернет. В Інтернеті (поряд з марним і «шкідливим» 
змістом) накопичуються високоякісні культурні, наукові, освітні, про-
фесійні, громадянські, сімейно-побутові ресурси, а також існує можли-
вість організації діяльності користувача цих ресурсів як за допомогою 
слова, так і предметними справами. При відкритому вихованні на одне 
з провідних місць постає проблема відбору ресурсів та створення ме-
тодик роботи з ними.

8. Однак найчастіше «відкрита освіта» пов’язується з дистанцій-
ним навчанням. Відомий британський вчений у галузі освіти Джон 
Деніел, описуючи концепцію відомого британського Відкритого Уні-
верситету, писав в 2007 р, що університет «... був створений з метою 
бути відкритим по відношенню до людей, до місця, до методів і до 
ідей. Відкритий щодо людей – означає усунення будь-яких академічних 
вимог для прийому на навчання. Відкритий щодо місця – означає ство-
рення системи дистанційного навчання, що дозволяє людям вчитися де 
б вони не перебували. Відкритий щодо методів – означає залучення до 
освітнього процесу будь-яких інновацій в галузі інформаційних і теле-
комунікаційних технологій, які можуть зробити навчання більш ефек-
тивним і приємним. Нарешті, відкритість ідеям означає саму сутність 
університету: надання особливої важливості дослідницькій діяльності 
студентів поряд з навчанням.

Однак, на наш погляд, дистанційне навчання повинно мати ряд обме-
жень у використанні. По-перше, не будь-якої професії можна навчити дис-
танційно, у відриві від її реально-речової (лабораторної, польової) бази. 
По-друге, оскільки освіта передбачає не лише навчання, а й виховання, і 
розвиток, і становлення досвіду соціальних відносин – дистанційне нав-
чання щодо дітей та студентів-очників не може досягти важливих освітніх 
цілей. Тут доцільно за потреби використовувати змішане навчання. Інша 
справа – у навчанні дорослих (друга вища, післядипломна, додаткова 
освіта), коли той, хто навчається, вже має досвід відносин з навколишнім 
світом і особистісного становлення. Таким чином, дистанційна форма у 
відкритому навчанні власне дорослих – перспективна і приваблива.
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Відкрита освіта відіграє важливу роль у забезпеченні доступу до осві-
ти для всіх та в подоланні проблем, створених постійно мінливими обста-
винами в освіті, серед яких:

1) глобалізація і зростаюча інтернаціоналізація у сфері вищої освіти;
2) зростаючий попит на доступ до вищої освіти;
3) змінювана демографія студентів, збільшується кількість дорослих 

студентів;
4) широкий доступ до технологій і засобів комунікації;
5) необхідність у зміні цін, фінансової доступності та економічних 

моделей для вищої освіти.
Євросоюз фінансував проект TEL-Map [41], який розробив чотири 

сценарії для майбутнього вищої освіти у Великобританії, а саме модель 
однонаправленого університету, традиційного університету, модель гіб- 
ридного університету та модель онлайн університету (рис.3).

Онлайн сценарій університету представляє майбутнє відкритої вищої 
освіти. У цьому сценарії конкуренція між університетами зі зростаючим 
ступенем диференційованого та інноваційного використання технологій 
провокує появу різноманітної відкритої освіти. В рамках цієї моделі сту-
денти навчаються в основному незалежно на безкоштовних курсах і кур-
сах, де потрібно платити за випускні іспити, коли вони самі відчувають, 
що готові їх скласти.

У відкритому університеті має бути відкритими: співпраця, доступ, 
контент, ліцензії, навчальна практика, навчальні ресурси, код, дані, дослі-
дження, наука, відкритий веб-простір, стандарти, знання, процеси, інстру-

Традиційний 
університет

Гібридний 
університет

Однонаправлений 
університет

Онлайн
університет

1:1

Вимоги

Студент

Онлайннав

Однорідність РізноманітністьУніверситети, диференційовані 
за конкуренцією

Рис. 3. Моделі розвитку вищої освіти у Великобританії
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менти, технології, методи, алгоритми, оцінювання (http://www.flickr.com/
photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/).

Концепція відкритості базується на відповідях на запитання:
– Що? Він вміщує значну різноманітність у вивченні даних, середо-

вищ і контекстів. Це включає в себе дані, які знаходять в традицій-
них освітніх системах (наприклад, LMS) і у більш відкритих і менш 
формальних формах навчання (наприклад, PLE, MООС, Веб 2.0).

– Хто? Він служить різним зацікавленим сторонам, з найрізноманіт-
нішими інтересами і потребами.

– Чому? Він відповідає різним цілям відповідно до конкретної точки 
зору різних зацікавлених сторін.

– Яким чином? Він використовує безліч статистичних, візуальних 
і обчислювальних засобів, методів і методологій для управління 
великими обсягами даних і опрацьовує їх показники, зазначає які 
показники можуть бути використані для розуміння та оптимізації 
навчання і умов, в яких це відбувається.

Поряд з цим, в рамках руху відкритої освіти, нова парадигма надає 
можливості для обміну ідеями, співпраці установ, викладачів та студентів 
локально і по всьому світу, а також зміцнення партнерства між студента-
ми і викладачами. Існує ряд аспектів, пов’язаних з поняттям відкритості 
освіти, наприклад, ті, що показані на рис.4.

Відкрите навчання: викладачі, експерти, студенти через різні види 
діяльності генерують ідеї і діляться ними в процесі навчання. Це надає 
студентам можливість незалежного самостійного навчання, заснованого 
на особистих інтересах та потребах [41].

Відкрите
оцінювання

Відкрита 
платформа

Відкритий 
розклад

Відкрите 
навчання

Рис. 4. Ознаки відкритого університету

http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5535034664/sizes/o/in/photostream/
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Відкрите оцінювання проводиться викладачами та іншими студента-
ми в процесі навчання, тобто оцінювання студентами один одного або в 
групі з «атестацією» за запитом [41].

Відкрита платформа: підтримує динамічне та інтерактивне співто-
вариство відкритої освіти, створюючи й забезпечуючи функціонування 
інтуїтивно-зрозумілого і стабільного користувацького інтерфейсу для ви-
кладачів і студентів. Комп’ютерне забезпечення, засноване на принципі 
інформаційної хмари, і використання відкритих стандартів полегшує об-
мін даними для різних платформ і сервісів [41].

Освіта повинна адекватно відображати і задовольняти потреби су-
спільства. Проте форми організації отримання та оновлення знань прак-
тично збереглися в незмінному вигляді. Реальними кроками у вирішенні 
цих проблем є:

• створення єдиного інформаційно-освітнього середовища;
• використання відкритих форм навчання;
• забезпечення відкритого дистанційного доступу до розподілених ін-

формаційних і техніко-технологічних ресурсів.

1.4. Створення єдиного
інформаційно-освітнього середовища 
університету

Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) визначається як структуро-
вана сукупність ресурсів і технологій, заснованих на єдиних технологіч-
них та освітніх стандартах, що дозволяє забезпечувати вільний доступ 
суб’єктів освітнього процесу до інформаційних ресурсів, їх ефективну 
комунікацію та співпрацю в рамках такого середовища для досягнення 
освітніх цілей, які заздалегідь їм відомі, зрозуміли, досяжні та конкретні.

ІОС навчального закладу являє собою адаптаційну модель глобально-
го, національного інформаційних просторів і успадковує їх найбільш ха-
рактерні функціональні властивості, зокрема, в комунікативному аспекті 
ІОС являє собою простір спільної навчальної діяльності на основі ІКТ, в 
інтеграційному аспекті передбачається здійснення спільних дій шляхом 
встановлення відповідних правил і прийняття нормативних документів, 
тобто середовище може формуватися і розвиватися тільки у відповідності 
з цілями і завданнями вищевказаних просторів, з урахуванням норматив-
ної бази в галузі інформаційної політики на міжнародному та національ-
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ному рівнях, стану та перспектив розвитку інформаційних технологій, 
особливостей реалізації навчання в навчальному закладі [37].

У щорічних звітах Міжнародного Медіа консорціуму наводиться пе-
релік комп’ютерних технологій, які будуть мати (мають) істотний вплив 
на організацію освітнього процесу в найближчому майбутньому, а саме: 
мобільні технології і хмарні обчислення (2009 р.), відкритий контент, 
електронні книги, геосервіси, персональний веб (2010-2011 рр.), семан-
тично сумісні програми, Smart-об’єкти, доповнена реальність (2012-
2014 рр.), навчальні ігри, сенсорні пристрої та інтерфейси, візуалізація 
даних, навчальна аналітика (2015-2016 рр.) [45].

У світовій педагогічній практиці сервіси Веб 2.0, Веб 3.0 розглядають-
ся як якісно нові засоби поширення та акумулювання навчальних матеріа-
лів, ефективні інструменти формування навчальної платформи [106]. Вікі, 
блоги, соціальні мережі, сайти потокового аудіо та відео, канали новин 
дозволяють користувачам співпрацювати – обмінюватися інформаційни-
ми даними, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати 
та редагувати контент, розв’язувати практичні завдання, виконувати на-
вчальні та наукові проекти тощо.

Саме тому розуміння сутності і завдань побудови, використання та 
розвитку інформаційно-освітнього середовища, чітке уявлення його 
структури, складових, системи створення і відбору якісних ресурсів, до-
бір ефективних сервісів, заснованих на технологіях Веб 2.0- Веб 3.0, нале-
жить до одного з основних завдань сучасного університету. З урахуванням 
сучасних вимог забезпечення не тільки функціонування, але й системного 
розвитку освітнього закладу, загальних принципів управління та принци-
пів розвитку освітніх систем як провідних принципів ефективного про-
ектування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу та 
реалізації загальної архітектури, слід виділити такі:

1. Принцип системного підходу. Це означає, що побудована модель 
середовища має ґрунтуватися на системному аналізі освітньої установи. 
Тобто мають бути виділені структурні елементи, внутрішні і зовнішні 
зв’язки, що дозволить розглядати освітній заклад як відкриту систему.

2. Принцип модульного структурування відомостей та інформацій-
них даних. Основне призначення – надавати інформаційні відомості та 
дані в найбільш повному вигляді, що дозволяє характеризувати стан сис-
теми і забезпечувати достатній інструментарій для реалізації управлін-
ських функцій та освітніх завдань.

3. Принцип модифікації, доповнення та постійного оновлення. Реа-
лізація цього принципу передбачає можливість розширення, оновлення 
та поповнення моделі додатковими конкретними і зрозумілими суб’єктам 
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індикаторами і вимірювальними показниками. Таким чином, воно може 
змінюватися або коригуватися у відповідності зі специфікою освітньої 
установи, її традиціями, візією, місією та завданнями.

4. Принцип адекватності, який свідчить, що система має відповідати 
за своєю складністю, структурою, функціями тощо тим умовам, в яких 
вона функціонує, і тим вимогам, які до неї висуваються.

5. Принцип надання необхідної та достатньої інформації для управ-
ління освітньою установою.

6. Принцип спільного використання даних. Одні й ті самі дані можуть 
використовуватися кількома користувачами. При цьому кожен користувач 
має отримувати ці дані в зручному для нього поданні в будь-який час та з 
будь-якого місця.

1.5. Інформаційно-освітнє середовище 
університету – реалізація концепції

Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу на сучасному 
етапі повинно включати в себе:

• персональні комп’ютерні пристрої – засоби реалізації навчальної, 
наукової та управлінської діяльності навчального закладу;

• середовища підтримки колективної та індивідуальної комунікації та 
співпраці;

• відкриті освітні ресурси – об’єкти освітньої діяльності та взаємодії;
• централізовані та децентралізовані навчальні платформи;
• засоби інформаційної безпеки та централізованої фільтрації несу-

місного з навчальним процесом контенту тощо.
Загальна архітектура (організаційна структура і пов’язане з нею функ-

ціонування технологічних систем в освіті) складає основу процесу ство-
рення освітніх технологічних систем, адекватних умовам їх застосування, 
зокрема, умовам необмеженого обсягу ресурсів, що можуть бути інтегро-
вані в освітній процес, великої чисельності користувачів, які можуть вико-
ристовувати засоби і технології технологічних систем, кількості студентів, 
які можуть бути залучені до спільного розв’язування єдиного освітнього 
завдання. Середовище навчання для таких систем забезпечується міжна-
родними технологічними стандартами на інтерфейси, формати, протоколи 
обміну даними з метою забезпечення мобільності, інтероперабельності, 
стабільності, ефективності тощо.
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В узагальненому вигляді структура ІОC в контексті глобального та на-
ціонального інформаційних просторів представлена на рис. 5.

При такому підході Інтернет розглядається як глобальна платформа 
створення та поширення колективних знань, а інформаційно-освітнє се-
редовище є засобом і місцем для створення, накопичення і гармонізації 
освітніх ресурсів, організації ефективної комунікації та співпраці, навчан-
ня та підвищення кваліфікації як студентів, так і викладачів та управлін-
ців. Запропонована модель дозволяє реалізувати сукупність технологічних 
принципів формування відкритого інформаційно-освітнього середовища 
університету, таких як адаптивність, інтегрованість, багатокомпонент-
ність, розподіленість, інтероперабельність.

Побудова такого інформаційно-освітнього середовища передбачає чітке 
проектування його цілей, функціоналу, каналів доступу, організації кому-
нікації та співпраці студентів, викладачів та науковців, а також системи по-
стійного моніторингу. До основних ознак ефективної організації освітнього 
процесу в умовах відкритого інформаційно-освітнього середовища належать:

• відкритість середовища – студенти та викладачі є активними учас-
никами формування освітніх ресурсів та розвитку інформаційно-ос-
вітнього середовища;

• готовність учасників – формування потреби побудови індивіду-
альної навчальної траєкторії, позитивної мотивації до співпраці та 
роботі в команді, готовності до поширення результатів власної ос-
вітньої діяльності у відкритому доступі;

• моніторинг об’єктів та суб’єктів середовища – моніторинг якості 
створюваних ресурсів, організації доступу до них та ефективності 
їх використання, спостереження за діяльністю суб’єктів освітнього 
процесу, організація зворотного зв’язку та оцінювання.

Централізована 
платформа 
управляння 
навчанням

Відкриті журнали

Інституційний 
репозиторій

Персональне 
освітнє 

середовище 
студентів

Відкрите інформаційне 
середовище університету

Рис. 5. Структура відкритого інформаційно-освітнього
середовища університету
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Модель відкритого інформаційно-освітнього середовища, викори-
стання та розвиток якої дасть змогу підвищити якість освітньої діяльності 
університету, подано на рис. 6. Обов’язковою умовою його створення є 
наявність електронного контенту, технологій та засобів електронної взає-
модії та електронної співпраці всіх учасників освітнього процесу.

До е-контенту ми віднесли інформаційні матеріали різного формату – 
текстового, графічного, мультимедійного, посилання на ресурси. Технології 
та засоби е-взаємодії та е-співпраці мають забезпечувати ефективну співпра-
цю та комунікацію студентів, викладачів, студентів та викладачів, керівників 
та студентів, керівників та викладачів. Для збереження різних видів електрон- 
ного контенту використовуються різні засоби (на прикладі інформаційно- 
освітнього е-середовища Університету Грінченка – рис.7).

Пріоритетом спроектованого відкритого інформаційно-освітнього 
е-середовища Київського університету імені Бориса Грінченка є навчання, 
що базується на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підхо-
дах. Модель такого студентоцентрованого освітнього процесу відображе-
но на рис. 8.

Рис. 6. Модель відкритого інформаційно-освітнього
середовища університету

Е-контент

Текстовий

Графічний

Посилання
на ресурси

Мультимедійний

Студентів

Викладачів

Студентів та викладачів

Керівників та студентів

Керівників та викладачів

Технології та засоби е-взаємодії
та е-співпраці

Інформаційно-освітнє середовище
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Внутрішні 
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Рис. 7. Складові інформаційно-освітнього е-середовища
Університету Грінченка
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Рис. 8. Модель студентоцентрованого освітнього процесу
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Модель освітнього процесу вказує, що в інформаційно-освітньому 
е-середовищі обов’язковими складовими мають бути е-контент та техно-
логії е-взаємодії та е-співпраці.

До е-контенту відносимо е-ресурси університету, які можуть бути як 
відкриті, так і з обмеженим доступом.

Список е-ресурсів з відкритим та обмеженими доступами Університе-
ту Грінченка містяться у таблицях 3-4.

Таблиця 3
Ресурси з відкритим доступом

Назва Електронна адреса

Портал Університету http://kubg.edu.ua/

Університет у Facebook https://www.facebook.com/
grinchenkouniversity

Університет у ВКонтакте http://vk.com/public24774525

Університет у Twitter https://twitter.com/nash_kubg

Університет в Instagram http://instagram.com/
grinchenkouniversity

Бібліотека http://library.kubg.edu.ua/

Електронний каталог Web ІРБІС http://ek.kubg.edu.ua/
Платформа електронного навчання 
з електронними навчальними 
курсами

http://e-learning.kubg.edu.ua/

Інституційний репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/

Вікі-портал http://wiki.kubg.edu.ua/

Наукові електронні видання
http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-
06-19/180-resursy/2402-elektronni-
vydannia.html

Наукові публікації магістрантів http://masters.kubg.edu.ua/
Підвищення ІК-компетентності 
викладачів КУБГ http://cikt.kubg.edu.ua/

Електронне портфоліо http://e-portfolio.kubg.edu.ua/
Система єдиного входу до всіх 
е-ресурсів https://login.kubg.edu.ua
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Таблиця 4
Ресурси з обмеженим доступом

Назва Електронна адреса
Електронний репозиторій http://elib.kubg.edu.ua/
Система електронного тестування http://testing.kubg.edu.ua/
База кваліфікаційних робіт з 
автоматизованою перевіркою на 
плагіат

http://resbase.kubg.edu.ua/

Детально з кожним із е-ресурсів можна ознайомитись на офіційному 
порталі Університету Грінченка http://kubg.edu.ua/, обравши меню голов-
ної сторінки «Е-середовище» (рис. 9).

Умовно засоби для збереження е-контенту можна розділити на чотири 
основні складові: навчально-інформаційний портал, електронна бібліотека, 
інституційний репозиторій та онтологія педагогічного спрямування (рис.10).

Рис. 9. Головна сторінка «Е-середовище» Університету Грінченка
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Схематично процес створення та використання відкритого інформа-
ційно-освітнього е-середовища університету відображено на рис. 11.

Портфоліо
студентів

Портфоліо
викладачів

Портфоліо
Університету

Інформаційні
ресурси

Інфраструктура

Система
менеджменту

ISO 9001

Комп’ютерні 
класи в бібліотеці,

для самостійної 
роботи

Комп’ютерні 
класи

Інтернет
(Wi-Fi точки)

Мобільні 
технології

Електронний
документообіг
та контроль

за виконанням
прийнятих 

рішень

Навчально-
інформаційний
портал

• Електронні 
навчальні курси

• Відкриті 
електронні 
навчальні ресурси

• Автореферати і 
монографії

• Стандарти
• Матеріали 

конференцій
• Методичні матеріали
• Магістерські роботи

• Електронні копії 
друкованих 
видань

• Консультування
• Наукове 

спілкування

Електронна
бібліотека

Інстутиційний
репозиторій

Антологія
педагогічного
спрямування

КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ

Рис.10. Модель інформаційно-освітнього електронного середовища КУБГ

• Студент
• Викладач
• Університет
• Громада

• Модель
• Хто створює
• Послідовність

• Мета
• Якість
• Результативність • Мета

• Якість
• Результативність

Відкритість

Розвиток

Освітня політика 
університету

Створення

Мета Використання

1. 7х24х365
2. Реклама
3. Soft skills
4. Якість

1. Якість
2. Безпека

Рис. 11. Процес створення та використання відкритого
інформаційно-освітнього

е-середовища університету
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Маючи відкриті е-ресурси адміністрація, працедавці та абітурієнти 
можуть проаналізувати якість освітньої діяльності університету та порів-
няти її з іншими вишами країни та світу, завдяки світовим рейтингам. Для 
українських університетів на сьогодні одним із ефективних інструментів 
оцінювання якості освітньої діяльності відповідно із загальновизнаними 
світовими критеріями є рейтинг Webometrics. Вплив відкритих е-ресур-
сів на якість освітньої діяльності університету за показниками рейтингу 
Webometrics відображено на рис.12.

Оцінювання якості е-ресурсів з обмеженим доступом здійснюється 
на основі показників системи внутрішнього забезпечення якості освіт-
ньої діяльності університету. Вплив е-ресурсів, обмеженого доступу на 
показники якості освітньої діяльності Університету Грінченка відобра-
жено на рис. 13.

Необхідними умовами розвитку відкритого інформаційно-освітнього 
е-середовища університету є наявність розроблених та затверджених кор-
поративних стандартів, а також розробка показників та індикаторів забез-
печення внутрішніх стандартів якості освітньої діяльності університету.

Відповідно до зазначених стандартів та Європейських стандартів і 
рекомендацій щодо внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ (European 
Standards and Guidelines, ESG) в університеті розроблено відповідні по-
казники їх вимірювання (табл. 5).

Показники
Webometrics

Присутність
(Presence)

Відкритість
(Openness)

Вплив
(Impact)

Висока якість
(Excellence)

2015 р. 2016 р.

Кількість 97

12 500

16 101 263

14

2

11

4

9 863757

83

7651

Кількість
переглядів

Кількість,
якість

Кількість,
якість

Кількість,
якість

Індикатори

Сайти

Електронні
конференції

Електронні
видання

Вікі-портал

Інституційний
репозиторій

Рис.12. Показники Webometrics та відкриті ресурси КУБГ
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Таблиця 5
Зміст Європейських стандартів

і рекомендацій
щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

та показники вимірювання

Стандарт Показники вимірювання

1.1. Політика 
закладу і 
процедури 
забезпечення 
якості

• П11: наявність освітньої політики
• П12: внутрішні рейтинги Університету з 

виконання науково-дослідної діяльності
• П13: відкриті наукові ресурси
• П14: результати анкетування студентів
• П15: корпоративні стандарти
• П16: впровадження системи управління якістю 

ISO 9001 

Рис.13. Вплив е-ресурсів обмеженого доступу на якість освітньої 
діяльності (за внутрішніми Європейськими стандартами)

LMS MOODLE

Анкетування

БД магістерських 
робіт

Репозиторій

2015 р. 2016 р.

Індикатори якості

ЕНК, що 
використовуються

Сертифіковані
ЕНК

Студентів

Викладачів

Перевірка
на плагіат

Кількість

225

628

747

4618

286

758

838

5984

1. Політика і процедури 
забезпечення якості 

2. Затвердження, 
моніторинг програм

і дипломів

3. Оцінювання 
студентів

4. Забезпечення якості 
викладацького складу

5. Навчальні ресурси та 
підтримка студентів

6. Інформаційні 
системи

7. Публічність 
інформації

Європейські стандарти (внутрішні) якості 
вищої освіти
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1.2. Затвердження, 
моніторинг та 
періодичний 
перегляд 
навчальних 
програм і дипломів

• П21: опис очікуваних навчальних результатів
• П22: наявність навчального плану
• П23: наявність навчальних програм
• П 24: наявність різних форм навчання
• П25: навчальні матеріали для навчальних курсів
• П26: наявність електронного журналу
• П27: наявність спеціальної (зовнішньої) комісії 

оцінювання якості навчальних програм 

1.3. Оцінювання 
студентів

• П31: наявність спеціальної структурної одиниці, 
що займається якістю

• П32: систематичний моніторинг результатів 
навчальної діяльності студентів 

1.4. Забезпечення 
якості 
викладацького 
складу

• П41: анкетування викладачів
• П42: наявність стандартів ІК-компетентності 

викладачів
• П43: відкриті звіти викладачів
• П44: відкриті портфоліо викладачів
• П45: система підвищення кваліфікації 

викладачів
• П46: система рейтингових показників діяльності 

викладачів 

1.5. Навчальні 
ресурси та 
підтримка 
студентів

• П51: доступність навчальних матеріалів в 
будь-який час і в будь-якому місці, розміщення 
матеріалів в Інтернеті (централізованих чи 
децентралізованих складових ІОС)

• П52: врахування стилів навчання студентів: 
подання навчальних матеріалах в різних формах 
(аудіо, відео, таблиці, простий текст, схеми і т.д.)

• П53: врахування потреб студентів у 
використанні електронних ресурсів та сервісів, 
що входять в персональне освітнє електронне 
середовище студентів

• П54: моніторинг якості електронних навчальних 
ресурсів

• П55: моніторинг рівня задоволеності студентами 
наданими електронними навчальними 
матеріалами 
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1.6. Інформаційні 
системи

• П61: облік усіх видів діяльності студентів
• П62: облік результатів навчальної діяльності 

студентів
• П63: наявність спеціального структурного 

підрозділу з працевлаштування випускників
• П 64: наявність відкритої інформації про 

викладачів
• П65: наявність відкритої інформації про 

акредитацію та її показники
• П66: наявність і відкритість е-показників 

акредитаційних кількісних і якісних показників 
всіх спеціальностей 

1.7. Публічність 
інформації

• П71: відкритість основних показників діяльності 
Університету

• П72: відкритість результатів наукових 
досліджень

• П73: відкритість показників акредитації 
Університету в Інтернеті

• П74: відкритість рейтингових показників 
Університету на рівні держави 

1.6. Масові відкриті онлайн курси як складова 
системи відкритої освіти

Відкрита освіта надає можливості для появи інновацій в сфері вищої 
освіти, що не тільки підтримує ВНЗ в збереженні фундаментальних цін-
ностей освіти, а й змінює фокус від традиційного навчання до навчання, 
заснованого на особистісно-орієнтованому підході й зміні ролі викладача 
(перекладач знань посередника). Так, технологіями, які кардинально змі-
нюють уявлення про освітню установу і ставлять питання ефективності 
традиційних освітніх установ, є технології масових відкритих онлайн кур-
сів (укр. МВОК, MOOC – від англійського Massive Open Online Courses), 
які з’явилися у відповідь на вимоги сучасного суспільства в масовому 
онлайн доступі до якісних навчальних ресурсів незалежно від місця про-
живання і статусу.
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Термін «масовий відкритий онлайн курс» був запропонований двома 
дослідниками – Брайаном Олександром і Дейвом Кормье в результаті ро-
боти над курсом «Connectivism & Connective knowledge».

Термін MOOC утворюється з чотирьох окремих термінів:
• Massive (масовий) – велика кількість учасників курсу з усього світу;
• Open (відкритий, безкоштовний) – будь-який курс є безкоштовним, і 

будь-яка людина в будь-який час може приєднатися до нього;
• Online (онлайн) – всі курси знаходяться у відкритому доступі в ме-

режі Інтернет. В курсі використовуються як асинхронні, так і син-
хронні методи навчання;

• Courses (курс). Кожен курс має свої правила, свою структуру і свої 
цілі, які можуть трансформуватися для кожного учасника.

Як і для всіх інноваційних технологій, пов’язаних із самонавчанням, 
важливим аспектом ефективності онлайн курсів є високий рівень мотива-
ції і самоконтролю слухача, адже слухачі самі визначають стратегію своєї 
освіти при навчанні.

Технологія МООС з’явилася не спонтанно, а є логічним розвитком 
відкритих освітніх ресурсів і дистанційного навчання. Дослідники порів-
нюють появу МООС в освітньому просторі з появою Інтернету: як Інтер-
нет надав безмежні можливості доступу до інформаційних даних, так і 
онлайн курси відкривають безмежні можливості для здобуття якісної бе-
зоплатної освіти [80].

Розрізняють MOOC двох різних педагогічних напрямків: коннек-
тивістські MOOC (cMOOC), які базуються на технології коннективізму, 
більш орієнтовані на викладачів та науковців; і MOOC, засновані на змісті 
(xMOOC), які ґрунтуються на біхевіорістичному підходу.

сMOOC більше уваги приділяють організації спільного навчання та 
дозволяють вийти за рамки традиційної аудиторії.

До принципів коннектівізму відносять:
• різноманітність підходів;
• подання навчання як процесу формування мережі та прийняття 

рішення;
• навчання і пізнання відбуваються постійно – це завжди процес, а 

не стан;
• ключова навичка сьогодні – це здатність бачити зв’язки і розуміти 

сенс між областями знань, концепціями та ідеями;
• знання можуть існувати поза людиною в мережі;
• технології допомагають у навчанні.
Освітня модель хMOOC є розширенням педагогічних моделей, що 

застосовуються у ВНЗ, та передбачає використання відео презентацій, 
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опитувальників і тестування тощо. Типовим зразком цього напряму 
MOOC є проект Coursera[1] та Udacity[3]. Вони забезпечують індивіду-
альний підхід, що дозволяє студентам знаходити альтернативні «марш-
рути» в навчанні.

сMOOC відкривають простір для впровадження нетрадиційних форм 
навчання, заснованих на забезпеченні потреб студентів, та які дозволяють 
студентам навчатися один від одного [15]. Онлайн спільноти розв’язують 
всі проблеми шляхом створення мереж, які поширюють знання. Наприк- 
лад, такі установи, як Массачусетський технологічний інститут та Един-
бурзький університет використовують MOOC як експериментальне під-
приємство, що дозволяє брати участь у розвитку нових моделей навчання, 
користуватися підтримкою і досвідом інших установ.

Розглянемо основні проекти MOOC:
edX (https://www.edX.org/) – це некомерційний проект MOOC, створе-

ний Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським універ-
ситетом. В даний час проект включає велику кількість курсів, серед яких 
хімія, інформатика, електроніка і медицина та ін. Студенти, які досягнуть 
особливих успіхів при навчанні, можуть заплатити невелику суму і отри-
мати сертифікат, що підтверджує результати навчання (рис. 14).

Coursera (https://www.coursera.org/) – це комерційна платформа. 
Coursera пропонує курси з інформатики, математики, бізнесу, гуманітар-
них наук, медицини, інженерної справи. Деякі університети, що розмі-
щують на цій платформі свої курси, надають сертифікат про навчання за 
програмою курсу за невелику плату (рис. 15).

Рис. 14. Домашня веб-сторінка edX

https://www.edX.org/
https://www.coursera.org/
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UDACITY (https://www.udacity.com/) – комерційний проект, заснова-
ний Себастьяном Трунов, Девідом Стівенсом і Майком Сокольським, що 
пропонує курси з інформатики, математики, природознавства, програму-
вання й бізнесу. По закінченні навчання за програмою студенти отриму-
ють сертифікат, в якому зазначається отримана оцінка (рис. 16).

Udemy (https://www.udemy.com/) – проект, заснований в 2010 р. Udemy 
пропонує понад 5000 курсів, частина з яких не є безкоштовними (рис. 17).

Проект P2Pu (https://p2pu.org/en/) розпочався у 2009 р. Процес поліп-
шення та вдосконалення якості курсів відбувається на основі відгуків від 
студентів і викладачів (рис. 18).

Рис. 15. Домашня веб-сторінка Coursera

Рис. 16. Домашня веб-сторінка UDACITY

https://www.udacity.com/
https://www.udemy.com/
https://p2pu.org/en/
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Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) – платформа для онлайн 
навчання, яка була заснована у 2008 р. Салманом Кханом. Організація 
пропонує декілька тисяч відео лекцій з різних предметів, до них додають-
ся різні завдання, виконання яких систематично оцінюється (рис. 19).

У той час як edX пропонує тільки курси від Гарварда і Массачусет-
ського технологічного інституту, Coursera дає доступ до платформи, яку 
може використовувати будь-який університет, а Udacity має свій влас-
ний розклад. Інші проекти відкритої освіти, такі як Udemy, P2Pu і Khan 
Academy існують вже досить тривалий час і надають можливості будь-
якій людині навчатися поза традиційними рамками університетів [41].

Рис. 17. Домашня веб-сторінка Udemy

Рис. 18. Домашня веб-сторінка P2Pu

https://www.khanacademy.org/
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Найвідомішим українським проектом MOOC є Prometheus (http://
prometheus.org.ua (рис. 20), що функціонує на платформі edX. Слухачам 
курсів пропонується переглянути відео лекції (5-7 хв.) викладачів провід-
них університетів України, обговорювати проблемні питання з іншими 
студентами та викладачами на форумі, перевірити набуті знання за допо-
могою різноманітних інтерактивних завдань. При успішному виконанні 
завдань курсу слухачі отримують сертифікат [41].

Ще одним відомим українським проектом MOOC є EDERA (https://
www.ed-era.com/, рис.21), принцип навчання в ньому побудований на п’я-
ти складових:

Рис. 19. Домашня веб-сторінка Khan Academy

Рис. 20. Домашня веб-сторінка Prometheus

http://prometheus.org.ua/
http://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://www.ed-era.com/
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1. Урок – короткі відео, в проміжках між якими пропонується відпо-
вісти на питання для продовження лекції.

2. Семінар – приклади розв’язування типових завдань для здобуття 
практичних навичок.

3. Конспект – комплексна інструкція з набуття навичок мислення.
4. Домашнє завдання – метод самоконтролю, що дозволяє викладачу 

моніторити навчальний процес.
5. Екзамени – упродовж навчання на курсі слухача супроводжують 

проміжні тести. Наприкінці курсу – заключний.

Спільною рисою МООC є те, що слухачі спілкуються на форумах, де 
здійснюється взаємодопомога, проводиться обговорення творчих проек-
тів і складних завдань без публікації конкретних вказівок і готових відпо-
відей. Головний спосіб захисту від списування та плагіату – довіра.

Підхід впровадження таких проектів, як Coursera, edX і Udacity, поля-
гає у відтворенні формального боку освіти у ВНЗ, вони є адаптацією від-
повідних університетських курсів (в рамках партнерства з ВНЗ). Велика 
кількість слухачів МООC робить їх привабливими з точки зору експери-
ментальної роботи: кількість студентів, що навчаються на окремому курсі, 
може варіюватися від тисяч до декількох десятків і навіть сотень тисяч 
студентів з різних країн. На основі статистичного аналізу відбувається до-
опрацювання курсу, щоб якомога більше слухачів могли подолати трудно-
щі, що виникають, і завершити процес навчання за обраним курсом.

Створення інструментарію, що дозволить викладачеві, а в перспективі 
і самому студенту, розуміти і підвищити ефективність навчально-пізна-
вального процесу – складне завдання. Сьогодні доступні лише елементи 

Рис. 21. Домашня веб-сторінка EDERA
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майбутніх систем навчальної аналітики. Наприклад, викладач може ви-
вчити журнали дій у віртуальному освітньому середовищі, щоб дізнатися, 
скільки часу йде у окремого студента на засвоєння конкретного матеріалу. 
Студентам, в свою чергу, доступні різні варіанти рекомендаційних систем, 
що моделюють зони найближчого розвитку. Наприклад, використання 
YouTube для регулярного перегляду відео-лекцій, «налаштування» сайту 
на автоматичне складання добірок відеороликів з аналогічної тематики.

Багато студентів вищих навчальних закладів навчаються на МООC. 
Дослідження показують, що студенти вибирають МООC з кількох причин:

• отримання всебічних знань з досліджуваного предмета,
• задоволення від навчання, соціальний досвід,
• зручність,
• новий досвід онлайн навчання.
Масові відкриті онлайн курси дозволять залучити в університе-

ти більше абітурієнтів, магістрантів і аспірантів, визнання сертифікатів 
спростить механізм зарахування кредитів, а роботодавцям – пошук тала-
новитих випускників. Доступність МООС створює умови для підвищення 
кваліфікації та формування професійних спільнот без мовних, культурних 
чи територіальних обмежень.

Феномен масових відкритих онлайн курсів потребує проведення 
фундаментальних і прикладних досліджень у різних його аспектах: пе-
дагогічному, психологічному, філософському, соціальному і технічному. 
Експертами висловлюється думка, що еволюція МООС має бути спря-
мована у напрямі розвитку елективних відкритих онлайн курсів (SOOC), 
які відрізнятимуться двома особливостями: по-перше, щоб долучитися 
до навчання за програмою курсу потрібно довести володіння певни-
ми компетентностями – це дозволить сформувати однорідні групи, що 
приведе до більш плідної співпраці та підвищення успішності слухачів; 
по-друге, курси мають бути платними – це дозволить не лише покращу-
вати рівень самих онлайн курсів, але й мотивувати слухачів до успішно-
го їх завершення [96].

До переваг використання МООС можна віднести:
• Це надійний метод пропозиції онлайнових курсів.
• Це для вузів важливий інструмент навчання онлайновій педагогіці.
• Надійний шлях отримання доступу до найкращих у світі викладачів.
• При правильній бізнес-моделі онлайнові курси, навіть безкоштовні, 

можуть принести університетам чималий прибуток.
• Цифрові програми та використання МООС позитивно познача-

ються на іміджі сучасних університетів і дозволяють їм «залиша-
тися в тренді».
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• На думку розробників онлайнових курсів, новий підхід до навчан-
ня з використанням МООС зможе підвищити якість навчання і його 
ефективність.

До основних трендів МООС у 2017 р. належать:
• Зростання курсів для самостійного навчання (65%) & курсів під ке-

рівництвом інструктора (35%).
• Безкоштовні курси & платні курси – ринок різнобарвний.
• «Вимирання» безкоштовних сертифікатів.
• Цілеспрямоване використання МООС у вищій школі.
• Більш практико-орієнтовані курси.
• Значні фінансові вкладення для прискорення зростання.
• МООС – не будуть масовими.
• Чисельність тих, хто навчатиметься, буде подвоюватися щорічно.
• Швидке зростання мобільного навчання (20% щорічно).
Основними недоліками МООС вважаються:
• протиріччя між ідеалом вільного обміну знаннями і необхідністю за-

робляти кошти університетами (ще немає чіткої стратегії заробляння 
коштів для університетів, які беруть участь в MOOC. Навіть самі авто-
матизовані системи не можуть бути безкоштовними для університетів);

• незважаючи на те, що курси МООС мають дуже вузьку спрямованість 
на конкретну дисципліну, й не можуть замінити її повністю, а лише 
можуть доповнити її з використанням інтернет-технологій та web-сер-
вісів, існує думка, що в результаті витіснення традиційних курсів кур-
сами МООС можуть бути загублені робочі місця викладачів.

1.7. Електронне навчання – технологічна 
основа фундаменталізації вищої освіти
Одним з перспективних напрямів реформування вищої освіти є роз-

робка електронних курсів з навчальних дисциплін та впровадження їх в 
освітній процес університету. Наявність у ВНЗ системи електронного нав-
чання дозволить студентам навчатися у зручний для них час.

E-learning (від англ. electronic learning – електронне навчання) – систе-
ма електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчан-
ня, дистанційне навчання, навчання із застосуванням ІКТ, мережне нав-
чання, віртуальне навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій. ЮНЕСКО [72] пропонує таке означення: «e-Learning – нав-
чання за допомогою Інтернет і мультимедіа». Електронне навчання реалі-
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зується на практиці за однією з освітніх технологій: змішане, дистанційне, 
комп’ютерно-орієнтоване, веб-орієнтоване, мобільне навчання.

Електронне навчання є інноваційною технологією, спрямованою на 
професіоналізацію та підвищення мобільності студентів і на сучасному 
етапі розвитку ІКТ воно може розглядатися як технологічна основа фун-
даменталізації вищої освіти.

Останнім часом все більшого поширення набувають терміни елек-
тронного навчання 2.0, 3.0. Термін електронного навчання 2.0 відображає 
тенденції в галузі організації електронного навчання, пов’язані з викорис-
танням технологій Веб 2.0. Електронне навчання 2.0 припускає викори-
стання засобів та сервісів Веб 2.0: блоги, вікі, підкасти, соціальні мережі 
тощо. Електронне навчання 3.0 викликано наявністю нових технологій, 
появою хмарних обчислень, спеціальних сервісів для спільної інтелекту-
альної діяльності з використанням зокрема мобільних пристроїв.

Спираючись на характерні риси і принципи побудови електронного 
навчання, вирізняють його специфічні властивості [90]:

- гнучкість і адаптивність навчального процесу до потреб і можли-
востей студентів, які в основному не відвідують регулярних занять, а на-
вчаються у зручний (як для викладача, так і для студента) час у зручному 
місці й зручному темпі;

- модульність побудови навчальних програм;
- нова роль викладача: викладач координує навчально-пізнавальний 

процес, коригує курс, який викладає, керує навчальними проектами, пе-
ревіряє поточні завдання, консультує при складанні індивідуального на-
вчального плану, управляє навчальними групами взаємопідтримки;

- спеціалізовані форми контролю якості навчальних досягнень: тра-
диційні форми контролю результатів навчання та дистанційні (співбесі-
ди, практичні, курсові та проектні роботи, екстернат, робота в середовищі 
комп’ютерних інтелектуальних тестових систем тощо);

- використання спеціалізованих засобів навчання.
Швидкий розвиток принципово нового напряму в освіті призвів до 

появи великої кількості проблем. Швидкість подальшого розвитку техно-
логій електронного навчання багато в чому залежить від того, наскільки 
успішно будуть вирішені існуючі проблеми:

• проблема визначення еквівалентності електронних курсів;
• мовна проблема при імпорті (експорті) курсів. Курси, подані одні-

єю мовою, зажадають значних інвестицій для їх перекладу на іншу 
мову, включаючи необхідність врахування соціальних, культуроло-
гічних та інших особливостей регіону, де буде проводитися навчан-
ня з використанням технологій електронного навчання;
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• нерівномірний розвиток інформаційних технологій, особливо, в ча-
стині каналів передавання даних. Недостатня пропускна спромож-
ність каналів передавання даних серйозно обмежує можливість за-
стосування засобів електронного навчання, зокрема відео;

• відсутність достатньої кількості фахівців у галузі технологій елек-
тронного навчання, що володіють необхідним рівнем компетент-
ностей;

• висока вартість розробки і підтримки в актуальному стані навчаль-
них електронних курсів;

• велика кількість оман, які супроводжують навчання, що проводиться 
з використанням технологій електронного навчання, сформувалися, 
в тому числі, через велику кількість організацій, що використовують 
технології електронного навчання, але не володіють належною ком-
петентністю в цій галузі.

Вищі навчальні заклади змушені сьогодні використовувати як мінімум 
змішане навчання, тобто організувати в освітньому процесі такий систем-
ний підхід, в якому будуть поєднуватись очне (традиційне) і електронне 
навчання.

Співвідношення використання в рамках змішаної форми навчання 
традиційної очної форми навчання та електронного навчання може відріз-
нятися і залежить від значної кількості факторів, до яких належать:

• предметна галузь, з якої планується проведення навчання;
• передбачуваний вік слухачів;
• рівень підготовки слухачів;
• інфраструктура, яка може бути використана для проведення навчан-

ня (у тому числі технічна інфраструктура).

1.8. Організації освітнього процесу
на основі змішаного навчання
Існуючі моделі навчання можна умовно поділити на інформаційну, 

коли головним є опанування студентом певної і досить великої кількості 
знань, коли всі завдання для студентів формулюються точно, з необхідною 
кількістю даних, і проблемну, яка пов’язана з інтенсифікацією процесів 
мислення за умов відсутності достатньої кількості необхідних вхідних да-
них або їх надлишку. Відповідно до існуючих теорій навчання, ці моделі 
погано поєднуються. Застосування комп’ютера певною мірою знімає вка-
зану суперечність. З’являються не видумані, реальні задачі, які потребу-
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ють вирішення, а мотивація студента, як правило, для цього є достатньою 
і може бути ефективно використана.

Практика показала, що проста сума знань не дає гарантії успішної кар’єри 
навіть для обдарованих особистостей. Український парадокс полягає у тому, 
що люди, які мають високорозвинений інтелект, зовсім не обов’язково (скорі-
ше навпаки) посідають у суспільстві відповідне становище.

Сьогоденному випускнику потрібна не просто будь-яка визначена попе-
реднім досвідом сума знань. Він повинен мати навички самостійного застосу-
вання одержаного багажу в конкретних життєвих ситуаціях. Проблемна мо-
дель більш притаманна для системи освіти розвинутих західних країн, і тому 
необхідно детально знайомитися й переймати її застосування саме у цих кра-
їнах, маючи на увазі створення своєї інтегрованої моделі освіти, яка б гармо-
нійно поєднувала традиційну інформаційну основу з суттєвим перенесенням 
центру ваги на втілення проблемного підходу та застосування інноваційних 
педагогічних технологій, зокрема змішаного та проектного навчання.

Традиційно в зарубіжній практиці виділяють шість моделей змішано-
го навчання [95]:

• «Face-to-Face Driver» (обличчям до обличчя);
• «Rotation» (поворот, ротація);
• «Flex» (гнучкість);
• «Online Lab» (онлайн - лабораторія);
• «Selfblend» (самостійне навчання);
• «Online Driver» (онлайн зустрічі).
Кожна модель відрізняється перевагою одного із трьох компонентів 

технології змішаного навчання:
• традиційної прямої особистої взаємодії учасників освітнього проце-

су (face to face – F2F);
• інтерактивної взаємодії, опосередкованого використання ІК-тех-

нологій і електронних інформаційно-освітніх онлайн ресурсів 
(computer mediated – CM);

• самоосвіта (self-study – SS).
Модель змішаного навчання має базуватися на існуючому міжнарод-

ному досвіді та таких принципах:
• міжнародний стандарт навчання SFIA (Skills for Information Age – 

навички інформаційного століття), спрямований на формування 
навичок Soft skills;

• індивідуальний, персоналізований та діяльністний підходи в навчан-
ні, що забезпечують впровадження адаптивного навчання (Adoptive 
learning);

• модульно-блочний принцип навчання;
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• забезпечення якості знань та практико-орієнтованість на вимоги су-
часного ринку праці;

• поєднання теорії і практики без відриву від навчання або навчання 
на «робочому» місці (Vocational Study);

• використання інноваційних технологій навчання та технологій змі-
шаного навчання;

• створення та використання електронного освітнього простору та 
системи управління навчання.

Розглянемо їх детальніше.
Міжнародний стандарт навчання SFIA (Skills for Information Age – 

навички інформаційного століття) – система знань і навичок, якими має воло-
діти сучасний фахівець в інформаційному суспільстві. Це міжнародна класи-
фікація (Британія), за якою визначають вміння фахівців на практиці, а не те, 
який курс він прослухав [69].

У моделі SFIA виділено шість груп компетенцій:
1. Стратегія та архітектура.
2. Бізнес-зміни.
3. Розробка та впровадження ІТ-рішень.
4. Управління послугами.
5. Підтримка управління і придбання ресурсів.
6. Взаємодія з клієнтами.
Ці шість груп об’єднують 90 компетенцій, кожна з яких може бути 

реалізована на декількох рівнях. Загалом рівнів є сім, і вони характеризу-
ються різним ступенем автономії, впливу, складності та бізнес-навичок:

1. Виконання (Follow).
2. Надання допомоги (Assist).
3. Застосування (Apply).
4. Включення (Enable).
5. Виконання, організація допомоги (Ensure, advise).
6. Ініціювання, вплив (Initiate, influence).
7. Визначення стратегії, надихання, мобілізування (Set strategy, 

inspire, mobilise).
Для кожного рівня SFIA існує докладний опис відповідних характеристик 

автономії, впливу, складності та бізнес-навичок, які формуються в процесі 
навчання ІТ-фахівців. Для кожної компетенції SFIA описує універсальні ком-
петенції, а також специфічні компетенції на кожному із застосовних рівнів.

Адаптивне навчання – це індивідуальний підхід у навчанні, що за-
безпечує особистий прогрес з тією швидкістю, на якій здатний опано-
вувати знання та навички конкретний студент, і в тому форматі (аудіал, 
візуал, кінестетик і т.д.), в якому він ці знання краще засвоює. При вступі 
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до університету студенти багатьох європейських сучасних університетів 
проходять опитування за методикою VARK (додаток 1), яка допомагає ви-
значити домінуючий стиль навчання кожного студента та розробити ре-
комендації щодо організації його самостійного навчання та використання 
при цьому електронних навчальних ресурсів різного формату.

Адаптивне навчання здійснюється за рахунок:
• визначення домінуючого стиля навчання студентів;
• вступного тестування та визначення вхідних знань та вмінь студен-

тів з базових предметів;
• систематичного поточного та модульного тестування для визначен-

ня поточних знань та вмінь студентів з базових предметів;
• визначення персоналізованих цілей навчання для кожного студента 

та відповідних стратегій навчання на основі індивідуального кон-
сультування та використання відповідних освітніх ресурсів;

• використання різнорівневих індивідуалізованих завдань для засво-
єння програмного матеріалу державного освітнього стандарту;

• використання спеціальних електронних навчальних матеріалів, роз-
роблених в середовищі адаптивного навчання Knewton (компанія 
Knewton, Британія) [27].

Поєднання теорії і практики без відриву від навчання або навчан-
ня на «робочому» місці (Vocational Study) – система комбінування теорії 
і практики без відриву від навчання або навчання на «робочому» місці, 
яка готує студентів до роботи на сучасному ринку. Це навчання забез-
печує накопичення студентами практичного досвіду в галузі методів та 
вмінь, пов’язаних з технологіями, що використовуються на ринку праці. 
Vocational Study визначається як практико-орієнтована система знань, 
яка широко використовується в сучасній системі навчання Німеччини 
та Нідерландів.

Система Vocational Study (CTE – «Професійно-технічна освіта» або 
TVET – «Професійно-технічна освіта та підготовка») готує людей до 
конкретних професій, ремесел і кар’єри на різних рівнях від торгівлі, ре-
месел та техніки до високопрофесійних посад в інженерії, ІКТ, бухгал-
терському обліку, медицині, архітектурі, юриспруденції тощо. Робітничі 
професії, як правило, реалізуються на основі ручної чи практичної ді-
яльності та зазвичай не вимагають академічної освіти, однак вимагають 
спеціальних знань та умінь. Таку освіту зазвичай називають технічною, 
оскільки учні/студенти (стажери) накопичують досвід у конкретно ви-
значеній групі методів (технік).

Vocational Study може реалізовуватися на рівні середньої, спеціальної, до-
даткової та вищої освіти та взаємодіяти з системою професійної підготовки.



52

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Така система передбачає застосування принципу «точно вчасно», за 
яким студент має володіти тими знаннями і навичками, які вимагаються 
від нього просто зараз при розв’язуванні практико-орієнтованих завдань 
та проектів. Студентам пропонується глибоко засвоїти лише ту частину 
теорії, яка потрібна для виконання практичного завдання безпосередньо в 
актуальний час і не здійснює перехід до наступного блоку навчальної ін-
формації без доказів здатності застосовувати отримані знання на практиці.

Змішане навчання (blended learning) – це інтеграція технологій дис-
танційного навчання та очної освіти, змішання навчальних матеріалів 
онлайн і навчання в групі з викладачем. Студент працює автономно і са-
мостійно, але йому також надається підтримка і від одногрупників, і від 
викладача. Упродовж реальних групових занять студенти демонструють 
свій прогрес у навчанні, вправляються в розвитку навичок спілкування, 
повторюють пройдений матеріал і готуються до наступного. Навчання ба-
зується на завданнях і базових навчальних матеріалах, а всі допоміжні ма-
теріали подаються на онлайн платформі електронного навчання. Студенти 
також мають підтримку, отримуючи завдання для виконання, в яких їм 
необхідно співпрацювати з іншими членами групи, часто шляхом участі в 
дискусії в режимі онлайн або при виконанні навчальних практико-орієн-
тованих проектів. Змішане навчання дозволяє розвивати внутрішню моти-
вацію студентів та їхню здатність до самоосвіти.

Зазвичай при змішаній формі навчання (рис.22):
• матеріали подаються в електронному вигляді в різних форматах;
• існує можливість здавати результати навчальної діяльності в елек-

тронному вигляді;
• відбувається регулярне оцінювання основних видів навчальної ді-

яльності з коментарями та рекомендаціями викладача (тьютора);

Рис. 22. Модель змішаного навчання
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• надається можливість групової роботи та виконання навчальних 
проектів;

• існують засоби електронного відслідковування успішності;
• очне навчання базується на принципах інтерактивності.
До сильних сторін змішаного навчання належать:
• гнучкість. Час навчання не залежить від розкладу занять в універси-

теті, місце навчання не обмежується стінами кабінету, темп та ритм 
навчання не прив’язані до темпу та ритму роботи інших студентів 
групи, що забезпечує залученість у навчальний процес;

• адаптивність – можливість організації навчального процесу для 
студентів з різними потребами, здатностями та запитами;

• індивідуалізація – навчальний процес реалізується відповідно до ін-
дивідуальних освітніх потреб та особливостей студента, методичні 
підходи та педагогічні технології, що використовуються виклада-
чем, доповнюються інтерактивними навчальними засобами та адап-
тивним програмним забезпеченням та навчальними матеріалами;

• інтерактивність – використання варіативних форм і способів взає-
модії як всіх учасників освітнього процесу між собою, так і форм та 
способів їхньої взаємодії з контентом;

• глибинна рефлексія – студенти мають час для того, щоб більш уваж-
но та глибоко розглянути та обґрунтувати власні думки та аргумен-
ти, міркування.

Рис. 23. Таксономія змішаного навчання
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Розрізняють такі моделі змішаної форми навчання (рис.23): ротацій-
на (обертальна) модель, гнучка модель, модель самостійного змішування, 
збагачена віртуальна модель.

Однією з найпопулярніших за сучасних умов розвитку освіти вико-
ристовується ротаційна (обертальна) модель, яка може впроваджуватися 
за допомогою таких технологій: станційне змішування, змішування лабо-
раторне, перевернуте навчання, індивідуальне змішування.

Організація освітнього процесу, що відбувається за ротаційною мо-
деллю з «онлайн станціями» (рис. 24), передбачає, що студенти перебува-
ють в одній аудиторії та чергують способи опанування матеріалу за вста-
новленим викладачем графіком. Процес навчання включає щонайменше 
одну «станцію» для навчання в режимі онлайн. Інші «станції» можуть 
включати такі заходи, як робота в малих групах, індивідуальні завдан-
ня, групові проекти тощо. У навчальному процесі можуть брати участь 
сертифіковані онлайн консультанти, які надають консультації, в той час 
викладач може зосередитися на очній підтримці аудиторії. У цій моделі 
студенти повинні пройти всі «станції» як в очному, так і в онлайн режимі.

При впровадженні змішаного навчання змінюється ролі викладача – 
від транслятора знань до фасилітатора.

Фасилітатор (англ. ведучий, від лат Facilis – «легкий, зручний») – це 
людина, що забезпечує успішну групову комунікацію. Фасилітатор вирі-
шує подвійну задачу, сприяючи комфортній атмосфері і плідності обгово-
рення. З груповий точки зору, фасилітатор – той, хто допомагає групі сту-
дентів зрозуміти загальну мету і підтримує позитивну групову динаміку 

Рис. 24. Ротаційна модель з «онлайн станціями»
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для досягнення цієї мети в процесі дискусії, чи не захищаючи при цьому 
одну з позицій або сторін. Викладач-фасилітатор – викладач, який працює 
в парадигмі особистісно-орієнтованої педагогіки та створює умови для 
підтримку студентів у освітньому процесі.

Змішане навчання передбачає застосування методу проектів.
Метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття сту-

дентами знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою. Метод 
проектів допомагає формувати особисті риси, які розвиваються лише в 
діяльності. Під час роботи над проектом студенти набувають досвіду са-
мостійної дослідницької діяльності та навичок критичного мислення та 
життєвих компетентностей.

До змішаного навчання відноситься модель «перевернутий клас» 
(рис. 25) – теоретичний матеріал студенти вивчають самостійно, а домашні 
завдання виконують в стінах навчального закладу. Доступ до теоретичного 
навчального матеріалу в онлайн режимі відбувається за схемою 24/7/365 з 
будь-якого зручного для студента місця, а підтримка індивідуальної траєк-
торії студентів відбувається в очному режимі через роботу в групах, індиві-
дуальні та групові консультації, виконання групових проектів тощо.

Змішане навчання в перевернутій моделі дозволяє «перевернути» ор-
ганізацію процесу навчання, тобто переставити його ключові складові. 
При традиційній формі організації освітнього процесу використовуємо 
почерговість кроків:

1. Формальне знайомство з метою та завданнями курсу.
2. Засвоєння змісту курсу під час аудиторних занять.
3. Контроль за підсумками вивчення курсу.

Рис. 25. Модель «перевернутого класу»
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Використовуючи перевернуту модель змішаного навчання отримаємо:
1. Ознайомлення з результатами навчання, рівнями засвоєння змісту, 

вибудовування індивідуальної освітньої програми та траєкторії 
навчання.

2. Самостійне вивчення матеріалу, доступного для засвоєння 
(онлайн), а під час аудиторних занять вивчення більш складного 
матеріалу та відпрацювання практичних навичок та компетентно-
стей, в тому числі в груповій та проектній діяльності.

3. Самоконтроль власного просування курсом, корегування власної 
програми.

Особливість перевернутого навчання полягає в тому, що спочатку від-
бувається знайомство з результатами навчання як досягненням мети кур-
су, які конкретизуються в критеріях і рівнях оцінювання результатів. Далі 
подається опис змістовної частини (за модулями, темами), з представлен-
ням електронної та аудиторної частини курсу, кожна з яких також конкре-
тизується за критеріями і рівнями оцінювання, з відображенням підсумків 
за кожне виконане завдання та опанування модуля загалом.

Суть перевернутого навчання полягає в тому, що до початку аудитор-
них занять студенти самостійно вивчають матеріал (лекцію) в електронно-
му середовищі. На аудиторне заняття приходять з деякими знаннями, що 
дозволяють їм бути готовими до сприйняття складніших завдань. Викла-
дач в процесі аудиторного заняття пропонує завдання вищого рівня склад-
ності, під час виконання яких студенти зазнають труднощів.

Закріплення отриманих знань також організовується в електронному 
середовищі в формі виконання домашнього завдання. Це може бути вико-
нання тестових завдань; рефлексія в процесі проходження курсу; виконан-
ня практичного завдання з використанням Інтернет ресурсів; самооціню-
вання та взаємооцінювання.

Викладач організовує підтримку як на аудиторних, так і позааудитор-
них заняттях: відповідає на запитання в коментарях, виступає в ролі екс-
перта, пропонує додаткові джерела для виконання роботи, заохочує, під-
тримує тощо.

Таким чином, при використанні перевернутої технології навчання в ос-
вітньому процесі стирається грань між самостійною і аудиторного роботою. 
При цьому ключовими факторами успішності стають системна організація 
та інтеграція електронного та аудиторного компонентів, що досягаються в 
процесі проектування моделі перевернутої форми організації навчання.

Впровадження змішаного навчання в університетах України поки за-
лишається на рівні невеликих проектів в окремих ВНЗ як з позитивними, 
так і негативними відгуками щодо отриманих результатів.
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Контрольні запитання та завдання до розділу

1. Наведіть три приклади, які б підтвердили тезу про те, що глобальна 
економіка змінює вимоги до спеціалістів на ринках праці.

2. Наведіть щонайменше три життєві компетенції, які потрібні сучас-
ному спеціалісту на ринку праці, щоб бути успішним. Аргументуй-
те відповідь.

3. Проаналізуйте тенденції, які відображені на малюнку (рис.26), та 
сформулюйте пропозицій щодо їх врахування при організації ос-
вітнього процесу в університеті.

4. В групах обговоріть навички, якими мають володіти випускники 
університетів до 2020 р., проведіть рефлексію та оцініть рівень во-
лодіння кожною з них.

5. Які принципи характерні для сучасної європейської системи освіти?
6. Як Ви розумієте поняття гнучкості освітнього процесу? Назвіть 

ризики його застосування в університетах України.

Рис. 26. Освітні тренди
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7. Обговоріть в групах та побудуйте модуль організації навчання про-
тягом усього життя. Сформулюйте шляхи організації такого моду-
ля в університеті.

8. Поясніть чому навички ефективної співпраці належать до най-
більш важливих, і необхідно формувати в сучасних університетах.

9. Який контент можна назвати відкритим? Наведіть три приклади.
10. Поясніть сутність та складові Європейських стандартів внутріш-

нього забезпечення якості.
11. Які тенденції розвитку сучасної університетської освіти України?
12. Назвіть ознаки відкритої освіти. Наведіть приклади. На чому базу-

ється концепція відкритості освіти?
13. Сформулюйте принципи ефективного проектування інформацій-

но-освітнього середовища навчального закладу.
14. Проаналізуйте показники вимірювання внутрішнього забезпечен-

ня якості вищої освіти (таблиця 5) та за ними оцініть рівень роз-
витку інформаційно-освітнього середовища вашого університету. 
Зробіть висновки.

15. Вкажіть три позитивні риси використання МООС в освітньому про-
цесі та три перестороги щодо їх впровадження в освітньому процесі.

16. Схарактеризуйте ознаки сучасного е-навчання.
17. Поясніть чому технології змішаного навчання стають перспектив-

ними при впровадженні е-навчання в освітньому процесі.
18. Чим різняться моделі змішаного навчання? Поясніть на прикладах.
19. Схарактеризуйте поняття soft skills. Сформулюйте три аргументи 

того, що сучасний ринок праці перш за все потребує фахівців, що 
мають сформовані soft skills. Наведіть приклади. Якими soft skills 
Ви володієте? Аргументуйте відповідь.

20. Поясніть технологію застосування в освітньому процесі моделі 
«перевернутий клас». Аргументуйте доцільність її використання 
при змішаному навчанні.
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Розділ 2

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО 
НАВЧАННЯ: 
СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ 
НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

2.1. Системи електронного навчання
в освітньому процесі університету

Одними із ключових світових трендів в інформатизації освітнього 
процесу є розширення застосування електронного навчання та дистан-
ційних освітніх технологій у всіх формах здобуття освіти за всіма на-
прямами підготовки; створення електронних навчальних курсів та інших 
видів електронного контенту навчального призначення; стандартизація 
у розробці електронного контенту та електронних освітніх середовищ 
та глобальний перехід від систем управління навчанням LMS (Learning 
Management System) до систем управління освітньою діяльністю (TMS – 
Training Management System). Саме тому, в Київському університеті імені 
Бориса Грінченка значна увага приділяється впровадженню електронно-
го навчання, в основі якого покладено використання електронного кон-
тенту (е-контент), в тому числі електронних навчальних курсів (ЕНК) та 
технологій електронної співпраці (е-співпраці) всіх учасників освітнього 
процесу на основі створеного електронного інформаційно-освітнього се-
редовища Університету.

Специфіка електронного навчання полягає у використанні навчальних 
засобів, здатних об’єднати зусилля викладача та студентів і забезпечити 
засвоєння змісту курсу, залученні студентів до активного навчання за до-
помогою навчальних матеріалів та освітніх джерел, систематичній взаємо-
дії викладача і студента, студентів між собою, у спільних видах діяльності 
в малих групах (обговорення проблем у форумі, чаті, відео конференції), у 
індивідуалізації і диференціації процесу навчання з урахуванням здібнос-
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тей студентів, персоналізації навчання з урахуванням інтересів студентів, 
підвищенні ефективності використання часу студентів і викладачів шля-
хом автоматизації виконання рутинних задач.

Існують різні шляхи встановлення у ВНЗ систем електронного нав-
чання. Найбільш поширеним є спосіб придбання готового рішення з до-
кументально оформленими можливостями, на базі якого організація-за-
мовник вирішує завдання розгортання системи електронного навчання. У 
вартість програмного забезпечення зазвичай входить детальна докумен-
тація, методична і технічна підтримка. При цьому організація-замовник 
самостійно вводить систему в експлуатацію.

Другий варіант – введення системи електронного навчання в експлуа-
тацію силами розробника здійснюється в рамках проекту з упровадження, 
що значно дорожче і, як наслідок, мало поширене серед вузів. До пере-
ваг даного шляху слід віднести те, що по завершенню проекту замовник 
отримує унікальну систему, здатну вирішувати практично всі поставлені 
завдання.

Третій варіант є найменш ризикованим з фінансової точки зору і поля-
гає у використанні ASP-сервісу. Суть послуг, що надаються, зводиться до 
того, що замовник отримує доступ до вже існуючої функціональної систе-
ми електронного навчання, створеної на базі того чи іншого програмного 
продукту.

В Університеті Грінченка обрано четвертий варіант – розгортання 
вільно-поширюваної системи управління навчанням власними силами.

Система електронного навчання Університету Грінченка (http:// 
e-learning.kubg.edu.ua/) організована на основі використання платформи 
LMS MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 
в перекладі – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне сере-
довище). MOODLE – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система 
управління навчанням, яка орієнтована на організацію взаємодії між ви-
кладачем та студентами.

За допомогою цієї системи студенти мають змогу дистанційно, вико-
ристовуючи мережу Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом з 
різних предметів, відправляти виконані завдання на перевірку викладачу, 
проходити тестування. Викладачі самостійно створюють навчальні елек-
тронні курси і проводять навчання на відстані, надсилають повідомлення 
студентам, розподіляють, збирають та перевіряють виконані студентами 
завдання, ведуть електронні журнали обліку оцінок, налаштовують різно-
манітні ресурси навчального курсу із зазначенням термінів їх опрацюван-
ня тощо.

http://e-learning.kubg.edu.ua/
http://e-learning.kubg.edu.ua/
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%97_%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%D0%9C_%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98_MOODLE&action=edit&redlink=1
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2.2. Встановлення та адміністрування
системи MOODLE

MOODLE перекладена на десятки мов, у тому числі українською. Си-
стема використовується у 175 країнах світу.

Головним розробником системи є Martin Dougiamas (Австралія). 
Оскільки проект є відкритим, то в ньому бере участь велика кількість ін-
ших розробників.

MOODLE написана на PHP з використанням SQL-бази даних (MySQL, 
PostgreSQL чи Microsoft SQL Server). MOODLE може працювати з об’єкта-
ми SCO та відповідає стандарту SCORM (Sharable Content Object Reference 
Model) – стандарт, розроблений для систем дистанційного, електронного 
навчання. Цей стандарт містить вимоги до організації навчального матеріа- 
лу та всієї системи дистанційного навчання. SCORM дозволяє забезпечи-
ти сумісність компонентів та можливість їх багаторазового використання: 
навчальний матеріал представлено окремими невеликими блоками, котрі 
можуть включатись у різні навчальні курси та використовуватись системою 
дистанційного навчання незалежно від того, ким, де та за допомогою яких 
засобів вони були створені. SCORM заснований на стандарті XML.

Офіційна адреса проекту – http://moodle.org. На сайті проекту перед-
бачено такі можливості:

• завантаження системи;
• доступ до документації з розгортання та встановлення;
• участь у форумах (запитання, відповіді, обговорення проблем).
Для встановлення системи MOODLE необхідно мати та передбачити:
• Об’єм жорсткого диску: 160MB вільного місця (min) та додатково 

стільки, скільки потрібно для збереження матеріалів (5GB є реаль-
ним обсягом).

• Процесор: 1GHz (min), рекомендовано 2GHz двоядерний. Ці пара-
метри можуть змінюватися в залежності від ресурсів, що використо-
вуватимуться.

• Резервне копіювання: для збереження резервних копій створеного 
сайту.

• ОЗП: 256MB (min), рекомендовано 1GB або більше. Загальне правило 
полягає в тому, що MOODLE може підтримувати від 10 до 20 «пара-
лельно» працюючих користувачів для кожної 1 Гб оперативної пам’яті

Вимоги до сервера:
• Оновлення MOODLE: MOODLE 2.2 або пізніший (якщо оновлюва-

ти з старих версій, спочатку потрібно оновити до версії 2.2.11).

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/PHP
http://uk.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://uk.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://uk.wikipedia.org/wiki/SCORM
http://uk.wikipedia.org/wiki/XML
http://moodle.org/
http://moodle.org/
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• Мінімальна версія PHP: PHP 5.4.4 (часто використовують PHP 5.4.x 
або 5.5.x для Windows – http://windows.php.net/download/).

• Ghostscript потрібно встановити для pdf анотацій.
Таблиця 6

Вимоги до бази даних

База даних Мінімальна версія Рекомендовано
PostgreSQL 9.1 Остання

MySQL 5.5.31 Остання
MariaDB 5.5.31 Остання

Microsoft SQL Server 2008 Остання
Oracle Database 10.2 Остання

Таблиця 7
Вимоги до клієнта: підтримка браузерів

Браузер Мінімальна 
версія

Рекомендована 
версія Нотатки

Google Chrome 30.0 Остання
Mozilla Firefox 25.0 Остання

Apple Safari 6 Остання

Microsoft 
Internet 
Explorer

9 Остання

Версія 10 необхідна 
для перетягування 
і завантаження 
контенту поза 
браузером в MOODLE

Встановлення AMP (Apache, MySQL та PHP):
ОС Mac X:
• OSX поставляється з підходящим веб-сервером Apache і не підходя-

щим PHP (не містить всіх необхідних розширень). Інші можливості 
(всі документовані):

• Liip ‘в один клік’ встановлювач з http://php-osx.liip.ch/.
• MAMP: Встановлювач ‘в один клік’ – легкий для використання і доб- 

ре описаний.
• Softaculous AMPPS: Інший Встановлювач ‘в один клік’ – для обох 

Windows і OSX.
• MacPorts: Повний репозиторій пакетів Linux-стилю. Для огля-

ду: Getting Apache, MySQL, and PHP Running under MacPorts
• Fink: альтернатива для MacPorts.

http://windows.php.net/download/
http://www.postgresql.org/
http://www.mysql.com/
https://mariadb.org/
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server/
http://www.oracle.com/us/products/database/overview/index.html
https://www.google.com/intl/en_au/chrome/browser/
http://www.mozilla.org/en-US/
http://www.apple.com/safari/
http://windows.microsoft.com/en-AU/internet-explorer/download-ie
http://windows.microsoft.com/en-AU/internet-explorer/download-ie
http://windows.microsoft.com/en-AU/internet-explorer/download-ie
https://docs.moodle.org/27/en/Apache
http://php-osx.liip.ch/
http://www.mamp.info/
http://www.ampps.com/
http://www.ampps.com/
http://www.macports.org/
https://trac.macports.org/wiki/howto/MAMP
https://trac.macports.org/wiki/howto/MAMP
http://www.finkproject.org/
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• BitNami MAMP Stack: Встановлювач ‘в один клік’ для MySQL, 
Apache і PHP, який підтримує BitNami додатки, такі якBitNami 
Moodle module.

• BitNami WAMP Stack: Дуже хороший встановлювач, який дозволяє 
встановлювати інші BitNami Stacks, такі як BitNami Moodle Stack

ОС Linux:
• Пакунки потрібно встановлювати з репозиторіїв для Apache, PHP і 

MySQL.
• Для прикладу:
• Ubuntu – https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP
• Debian – http://wiki.debian.org/LaMp
• RedHat / Centos – http://www.howtoforge.com/quick-n-easy-lamp-

server-centos-rhel
• SuSE / OpenSuSE – http://www.susegeek.com/internet-browser/install-

configure-lamp-apachemysqlphp-in-opensuse-110/
ОС Windows:
• Windows має більше варіацій, оскільки ви можете використову-

вати Apache або Microsoft’s IIS Web Servers. Наступні інсталято-
ри веб-сервера включають веб-сервер Apache, сервер баз даних 
MySQL, мова сценаріїв PHP та менеджер бази даних PhpMyAdmin 
(MySQL). Деякі з них можуть містити в собі інші компоненти.

• WampServer: найкращий встановлювач для Windows.
• BitNami WAMP Stack: Дуже хороший встановлювач, який дозволяє 

встановлювати інші BitNami Stacks, такі як BitNami Moodle Stack.
• EasyPHP: Хороша та відома альтернатива PHP.
• XAMPP: Ймовірно, найбільш відомий інсталятор для Windows. Він має ви-

користовуватися тільки для розробки або в якості особистого веб-сервера.
• Official PHP Documentation: Інструкції для встановлення PHP на вся-

ких ОС Windows і варіаціях веб-серверів.
• MySQL: Виберіть Windows, завантажте встановлювач.
• PostgreSQL: Завантажте встановлювач для Windows.
Встановлення відповідно до операційної системи:
• Windows installation,
• Installing Moodle on SmarterASP.NET,
• Unix or Linux Installation,
• Mac Installation,
• Amazon EC2 Cloud Services Installation.
Після розгортання та налаштування системи електронного навчання, 

адміністратор системи створює у системі структуру «віртуального» універ-
ситету, що відповідає організації навчального процесу в освітній установі.

http://bitnami.com/stack/mamp
http://bitnami.com/stack/mamp
http://bitnami.com/stack/mamp/modules
http://bitnami.com/stack/mamp/modules
http://bitnami.com/stack/mamp/modules
http://bitnami.com/stack/wamp
http://bitnami.com/stack/wamp
http://bitnami.com/stacks
http://bitnami.com/stacks
http://bitnami.com/stack/moodle
http://bitnami.com/stack/moodle
https://docs.moodle.org/27/en/Apache
https://docs.moodle.org/27/en/PHP
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP
http://wiki.debian.org/LaMp
http://www.howtoforge.com/quick-n-easy-lamp-server-centos-rhel
http://www.howtoforge.com/quick-n-easy-lamp-server-centos-rhel
http://www.susegeek.com/internet-browser/install-configure-lamp-apachemysqlphp-in-opensuse-110/
http://www.susegeek.com/internet-browser/install-configure-lamp-apachemysqlphp-in-opensuse-110/
https://docs.moodle.org/27/en/IIS
http://www.wampserver.com/en/
http://bitnami.com/stack/wamp
http://bitnami.com/stack/wamp
http://bitnami.com/stacks
http://bitnami.com/stacks
http://bitnami.com/stack/moodle
http://bitnami.com/stack/moodle
http://www.easyphp.org/
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
http://php.net/manual/en/install.windows.php
http://www.mysql.com/downloads/mysql/
http://www.postgresql.org/download/windows/
https://docs.moodle.org/27/en/Windows_installation
https://docs.moodle.org/27/en/Installing_Moodle_on_SmarterASP.NET
https://docs.moodle.org/27/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/27/en/Mac_Installation
https://docs.moodle.org/27/en/Amazon_EC2_Cloud_Services_Installation
https://docs.moodle.org/27/en/Amazon_EC2_Cloud_Services_Installation
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2.3. Створення та налаштування ЕНК

Для того, щоб не порушувати структуру системи, мати чітку і пра-
вильну статистичну звітність, створенням оболонок ЕНК має займатися 
адміністратор системи, а викладачі після отримання доступу наповнюють 
їх навчальним контентом.

Для створення оболонки ЕНК адміністратору потрібно скористатись 
кнопкою Додати новий курс, що знаходиться внизу сторінки (рис. 27).

Далі необхідно заповнити поля, що описують даний ЕНК: загальну ін-
формацію, анотацію курсу, формат курсу, вигляд, доступність для гостей 
та академічних груп тощо, та зберегти внесені дані (рис.28).

Рис. 27. Створення оболонки ЕНК

Рис. 28. Заповнення основних полів при створенні ЕНК
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Для налаштування загальних параметрів курсу потрібно перейти у 
меню Адміністрування – Редагувати параметри.

У блоці Загальне містяться основні параметри налаштування (рис. 30):

Повна назва курсу – це користувацька назва, що може повторюватись. 
Як правило тут вказують назву дисципліни. Відображається як назва кур-
су (рис.31):

Рис. 29. Налаштування загальних параметрів

Рис. 30. Налаштування блоку ЗАГАЛЬНЕ

Рис. 31. Відображення повної назви ЕНК
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Коротка назва курсу – назва курсу для системи MOODLE, має бути 
унікальною. Відображається у рядку навігації (рис. 32):

Категорія курсу – категорія, в якій міститься ЕНК (зазвичай ця опція 
доступна тільки для адміністраторів та менеджерів сайту). Категорії ство-
рюються для структурування сайту.

Доступність студентам – можливість перегляду курсу студентами 
(при включеній опції студенти бачать курс у списку, при виключеній опції 
студенти взагалі не бачать курс у списку запропонованих, викладач та ад-
міністратори бачать назву курсу світлішим кольором).

Початок навчання – дата, коли курс почне відображатись у списку 
курсів для студентів (також початок формування «навчальних тижнів» на 
сторінці курсу, якщо вибраний потижневий формат курсу).

Ідентифікатор курсу – опція, яка зазвичай не зазначається (тоді си-
стема присвоює ID курсу автоматично):

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/edit.php?id=533)
У блоці Опис передбачена можливість додавання анотації до курсу та 

прикріплення зображення (рис. 33).

У блоці Формат курсу налаштовується зовнішній вигляд курсу 
(рис.34).

Рис. 32. Відображення короткої назви ЕНК

Рис. 33. Блок ОПИС Редагування параметрів ЕНК

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/edit.php?id=533
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Формат – відображення курсу у вигляді тем (1) або навчальних тижнів 
(2) (рис.35).

Кількість тижнів / тем – кількість тем чи тижнів, що буде місти-
ти курс (зазвичай, обирається тематичний формат). Опцію можна в будь-
який момент змінити.

Компонування курсу – можливість відображення тем або на одній сто-
рінці, або кожну тему на окремій сторінці (в такому випадку на головній 
сторінці курсу відображатимуться назви тем та опис).

У блоці Вигляд налаштовуються елементи, які будуть бачити студенти – 
мова, кількість новин, відображення журналу оцінок, звіти (рис.36)

Рис.34. Блок Формат курсу – Редагування параметрів ЕНК

1 2

Рис. 35. Формати відображення курсу

Рис. 36. Налаштування блоку Вигляд
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У блоці Файли і завантаження є можливість зазначити обсяг макси-
мального файлу, що буде завантажуватись одноразово у курс (у вигляді 
файлів у систему завантажуватимуться роботи студентів та викладачів).

У блоці Доступ для гостя можна заборонити гостьовий доступ та на-
лаштувати дозвіл до курсу з паролем або без паролю.

У блоці Групи визначається наявність або відсутність груп, примусо-
вий поділ на групи (наприклад – автоматично на 2 групи всіх зарахованих 
студентів) (рис. 37).

Перейменувати стандартні ролі у курсі можна у блоці Перейменуван-
ня ролі (рис. 38).

Для збереження оновлених параметрів щоразу необхідно використо-
вувати кнопку Зберегти, для їх відміни – Скасувати.

2.4. Зарахування студентів на ЕНК

Для перегляду зареєстрованих користувачів на курсі (викладачів та 
студентів) потрібно у меню Адміністрування перейти на пункт Користу-
вачі та вибрати посилання Зареєстровані користувачі (рис.39).

Рис. 37. Налаштування блоку Групи

Рис. 38. Перейменування ролі у курсі
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У списку зареєстрованих користувачів відображаються відомості 
про зареєстрованих на курс студентів, дата останнього входу, призначена 
роль, час та спосіб зарахування на курс. На даній сторінці є можливість 
змінити роль зарахованому користувачу або ж відрахувати його (Рис. 40).

Для зарахування нового користувача 
вручну необхідно скористатись кнопкою 
Запис користувачів на курс. При цьому стає 
доступним вікно зарахування, де обираєть-
ся користувач (використовуючи поле пошу-
ку) та його роль (рис. 41).

Для визначення способів реєстрації ко-
ристувачів на курс (викладачів та студентів) 
потрібно у меню Адміністрування перейти 
на пункт Користувачі та вибрати посилан-
ня Способи запису на курс (рис.42).

Рис. 39. Перегляд зареєстрованих користувачів

Рис. 40. Відомості про зареєстрованих користувачів

Рис. 41. Вікно запису 
користувачів на курс вручну



70

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Для створення груп студентів потрібно у меню Адміністрування пе-
рейти на пункт Користувачі та обрати посилання Групи. Групу можна 
створити вручну, автоматично або імпортувати з іншого курсу. Для ство-
рення групи потрібно скористатись кнопкою Створити групу та зазначи-
ти відповідні опції у вікні створення нової групи (рис.43):

Назва групи – обов’язкове поле для заповнення, користувацька назва.
ID групи – назва групи для системи MOODLE.
Опис групи – необов’язкове поле для заповнення, додаються примітки.
Кодове слово – це пароль, при визначенні якого під час запису на курс 

користувачі будуть автоматично потрапляти до цієї групи в режимі «Са-
мостійний запис на курс в ролі Студент (Викладач)».

Рис. 42. Способи запису користувачів на курс

Рис. 43. Створення групи студентів на курсі
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Також за бажанням можна додати зображення для групи. Для збере-
ження внесених даних потрібно скористатись кнопкою Зберегти.

Для додавання учасників до групи потрібно її виділити та обрати До-
дати/видалити учасників (рис.44):

У вікні додавання до обраної групи та видалення учасників з неї 
вносяться відповідні корективи (додаються або видаляються учасни-
ки). Після завершення внесення змін необхідно скористатись кнопкою 
Назад до груп.

Після здійснених налаштувань доцільно розпочинати роботу над 
структурою та наповненням ЕНК навчальним контентом.

2.5. Методика створення сучасних ЕНК

Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-методич-
них матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального 
та групового навчання з використанням дистанційних технологій (ДТ).

Принциповою відмінністю ЕНК від електронного варіанту друкова-
ного навчального посібника є:

• чітка структурованість навчально-методичних матеріалів;
• система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між 

собою, організована з використанням ресурсів ЕНК, упродовж всьо-
го часу вивчення навчальної дисципліни;

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

Рис. 44. Додавання учасників до групи
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У світовій практиці однією з найвідоміших моделей розробки на-
вчальних програм як очних, так і електронних, є модель ADDIE. Особливо 
актуальною є застосування моделі для створення ЕНК.

У моделі ADDIE є п’ять етапів проекту з розробки та проведення про-
грами навчання: Аналіз (Analyze), Дизайн/Проектування (Design), Розроб-
ка (Develop), Впровадження (Implement) і Оцінка (Evaluate) (рис.45).

Кожен етап передбачає певний набір дій і відповідні проміжні резуль-
тати. Початок кожного наступного етапу базується на результатах попе-
реднього.

Розглянемо детальніше основні кроки проектування ЕНК за цією мо-
деллю та результати їх застосування.

1. Аналіз. Результатом проведення аналізу є визначення чітких потреб 
у навчанні (розробці ЕНК). Під час проведення аналізу необхідно:
• конкретизувати організаційну мету і мету курсу;
• узгодити обсяг курсу;
• сформулювати вимоги до адміністрування курсу;
• визначити стратегії перенесення нових навичок в робочу практику;
• прорахувати ризики і можливості;

Оцінка
дані оцінки 

використовуються для 
коригування навчальних 

матеріалів

Впровадження
використання ЕОР в 
навчальному процесі

Дизайн Проектування
підготовка планів, 

вибір основних рішень, 
складання сценаріїв

Розробка
сценаріїв, підготовка 

навчальних матеріалів

Аналіз
визначення мети, 

засобів, умов 
майбутньої навчальної 

роботи

Рис. 45. Основні етапи в моделі ADDIE
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• дослідити обмеження, включаючи технологічні аспекти, бюджет, 
час та тривалість навчання;

• визначити критерії відбору викладачів-тьюторів і учасників ЕНК;
• визначити вимоги до початкового рівня знань і навичок, спеці-

альні потреби учасників;
• визначити обсяги необхідних знань і навичок (для оцінювання в 

тому числі);
• визначити завдання, які будуть виконувати учасники навчання, і 

рівень компетентностей, необхідний після навчання;
• оцінити витрати на дизайн курсу, його детальну розробку, впро-

вадження та оцінювання, а також визначення необхідних видів і 
графіку робіт.

2. Дизайн (проектування). Результатом є якісно спроектований ЕНК. 
Під час реалізації даного кроку необхідно:
• спроектувати мету ЕНК у фінальний навчальний результат;
• кількісно визначити витрати на дизайн ЕНК, його детальну роз-

робку, впровадження та оцінювання;
• визначити структуру і послідовність створення ЕНК;
• визначити тривалість і графік навчання за ЕНК;
• ухвалити рішення про формат і використані способи навчання;
• конкретизувати види і критерії оцінювання учасників;
• визначити методики оцінювання ефективності ЕНК, методи зби-

рання даних і видів звітності;
• сформулювати шляхи перенесення результатів навчання в прак-

тику і вимоги до електронного робочого середовища;
• визначити вимоги до впровадження та адміністрування ЕНК.

3. Розробка. Результатом даного етапу є наявність розроблених інфор-
маційних матеріалів, навчальних графіків, керівництва тьютора, ке-
рівництва учасника, інструменти оцінювання учасників, інструменти 
для оцінювання ефективності ЕНК тощо. Реалізація етапу передбачає:
• розробку інформаційних матеріалів для зацікавлених осіб;
• розробка навчальних графіків, керівництва тьютора, робочих та 

навчальних матеріалів, інших ресурсів для учасників;
• розробку технологічної інфраструктури та програмного забезпе-

чення за необхідності;
• розробку процедур оцінювання учасників;
• розробку інструментів оцінювання ЕНК;
• аналіз і коригування впровадження, видів і послідовності робіт.

4. Впровадження. Результатом є наявні оцінки учасників у електрон- 
ному журналі, виконані, надіслані та перевірені завдання тощо. Да-
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ним етапом передбачається:
• інформування зацікавлених осіб про ЕНК;
• наявність навчальних матеріалів;
• інсталяція технологічної інфраструктури за необхідності;
• розгортання адміністративних баз даних і систем, в тому числі 

модуля електронний деканат;
• замовлення аудиторного фонду (комп’ютерний клас, аудиторія 

для самостійної роботи з наявним доступом до мережі Інтернет 
при роботі з використанням мобільних пристроїв);

• проведення вступного навчального заняття;
• здійснення оцінювання учасників;
• проведення рефлексії.

5. Оцінювання. Результатом виступає звіт про впровадження ЕНК, ві-
домість успішності учасників у електронному деканаті. Основни-
ми діями у даному етапі є:
• збирання даних оцінювання щодо ефективності ЕНК;
• аналіз впровадження ЕНК (кількість осіб, що завершили навчан-

ня, відсоток атестованих, ступінь задоволеності учасників тощо);
• аналіз виконання ЕНК (витрати, графік, обсяг, задоволеність заці-

кавлених осіб, задоволеність команди розробників);
• звіт про результати впровадження ЕНК та його ефективність.

Це лише орієнтовний перелік дій і результатів на кожному із етапів 
для створення сучасного ЕНК. У кожному ВНЗ в кожному ЕНК – свої кон-
кретні вимоги, тому в кожному конкретному випадку даний список дове-
деться адаптувати під власні потреби.

2.6. Структура ЕНК

Кожен електронний навчальний курс, розміщений у системі електрон- 
ного навчання університету, має уніфіковану структуру (рис.46).

Обов’язковими складовими ЕНК є:
• опис ЕНК (для якої спеціальності /напряму підготовки, курсу. При 

отриманні сертифікату на ЕНК вказується номер наказу та дата, 
коли його сертифіковано);

• загальна інформація про навчальну дисципліну (робоча програма, 
тематичний план, критерії оцінювання, друковані та Інтернет-дже-
рела, глосарій, оголошення, відомості про автора);

• навчально-методичні матеріали для кожного модуля:
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- теоретичний матеріал (структуровані електронні навчальні ма-
теріали, посібник у вигляді ресурсів Лекція або Книга, мульти-
медійні презентації лекцій, аудіо-, відео-, анімаційні навчальні 
ресурси, список друкованих та Інтернет-джерел);

- практичні/семінарські/лабораторні роботи (зміст, методичні вказів-
ки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма подан-
ня результатів виконання, терміни виконання, критерії оцінювання);

- завдання для самостійної роботи студентів (додатковий теоретич-
ний матеріал, завдання, методичні вказівки щодо їх виконання, 
список індивідуальних завдань, форма подання результатів вико-
нання, критерії оцінювання);

- модульний контроль (контрольні запитання, завдання з критеріями 
оцінювання та формою подання результатів виконання, приклади 
екзаменаційних білетів, тести для самоконтролю та контролю);

- матеріали для проведення підсумкового оцінювання (контрольні 
запитання, тест для самоконтролю, компетентнісні завдання, під-
сумковий тест для оцінювання результатів навчальних досягнень 
студента з дисципліни);

- додаткові матеріали.
Робоча програма

Тематичний план

Путівник по модулю

Практичні (семінарські,
лабораторні) роботи

Додаткові матеріали

Теоретичний навчальний матеріал

Модульний контроль

Завдання для самостійної роботи

Презентація курсу
Карта курсу
Форум

Путівник

Новинний форум

Голосарій
Відомості про автора

Друковані та інтернет-джерела

Критерії оцінювання

І. Загальна інформація
про курс

Структура ЕНК

ІІ. Структура модуля 1

ІІІ. Структура модуля 2

V. Підсумкове 
оцінювання

IV. ...

Рис. 46. Структура ЕНК
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Зважаючи на специфіку окремих дисциплін доцільно виокремити особ- 
ливі умови для структури таких ЕНК:

• якщо курс практичний, доцільно викласти теоретичні відомості од-
ним загальним ресурсом Лекція чи Книга;

• для курсів, де є обов’язковою перевірка навичок аудіювання, го-
воріння тощо, допускається форма подання виконаної роботи у 
вигляді аудіо- чи відеофайлу, спілкування/співбесіди у голосово-
му чи відеочаті;

• для курсів, що є ідентичними для денної форми навчання та заочної, 
створюються їх дублікати, і відповідно зараховуються студенти ви-
ключно денної або заочної форм.

2.7. Особливості ЕНК

Особливість та відмінність ЕНК порівняно з іншими електронними 
засобами навчання полягає у тому, що ЕНК передбачений для оволодін-
ня студентами навчальним матеріалом, що подається викладачем – авто-
ром курсу.

ЕНК можуть бути використані як засоби навчання для студентів ден-
ної, заочної, дистанційної форм навчання на всіх етапах навчальної діяль-
ності під час вивчення відповідних дисциплін.

ЕНК складаються з електронних ресурсів двох типів:
• ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального 

матеріалу, наприклад, структуровані електронні конспекти лекцій, 
мультимедійні презентації лекцій, аудіо- та відеоматеріали (під-
касти, відеокасти, вебкасти і т.ін.), методичні рекомендації тощо;

• ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, 
формування вмінь та навичок, набуття професійних та загально-
наукових компетентностей, самооцінювання та оцінювання на-
вчальних досягнень студентів, наприклад: завдання, тестування, ан-
кетування, форуми тощо, в тому числі з використанням технологій 
Веб 2.0, Веб 3.0.

При розробці ЕНК доцільно проектувати та створювати завдання та-
ких типів та дотримуватися рекомендацій для їх створення:

1. Завдання для роботи в групах, парах:
• передбачена та описана спільна робота студентів в парах чи в групах;
• у завданнях вказується необхідність у створенні спільного про-

дукту (результату) групою студентів;
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• при виконанні спільних завдань вказується необхідність виконан-
ня певної ролі та конкретного завдання кожним студентом;

• передбачено інтенсивне творче спілкування між студентами 
(чат, форум);

• запланована спільна діяльність засобами спеціальних сервісів, 
висвітлення результатів досліджень (Google-календар, planfix.ru, 
teamlab, карти знань, prezi.com, Youtube тощо);

• передбачено використання соціальних мереж, сервісів для спіль-
ної діяльності з документами, обговорення, дискусії, мозкових 
штурмів, рецензування, збирання та аналізу статистичних даних 
(yammer, http://wikiwall.ru, padlet, googledocs);

• передбачено систематичне обговорення всією групою процесу 
виконання роботи з метою підвищення її ефективності.

2. Компетентнісні завдання:
• визначена та поставлена проблема;
• чітко/точно вказано види діяльності студента, необхідні для вико-

нання завдання;
• передбачено «занурення» в контекст завдання;
• передбачено самостійний цільовий пошук потрібних матеріалів 

студентами;
• передбачено вибір оптимальних інструментів для реалізації 

завдання, що забезпечують високу якість його виконання;
• можливість виявляти та виправляти помилки у процесі виконан-

ня завдання;
• подано вимоги до способу подання результатів виконання ро-

боти;
• надано інструмент перевірки, що задає способи і критерії оціню-

вання результату.
3. Завдання з використанням методу навчальних проектів для сту-

дентів:
• наявність значущої в дослідницькому або творчому плані пробле-

ми чи задачі, для розв’язування якої потрібні інтегровані знання 
та дослідницький пошук;

• дослідницька діяльність у процесі навчання;
• створення умов для творчого мислення;
• залучення до процесу мислення знань фактів, теорій для вине-

сення суджень та прийняття рішень;
• робота у команді;
• фасилітація процесу навчання;
• чітко визначений термін створення кінцевого продукту;

http://wikiwall.ru/
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• результати виконаних проектів мають бути певним чином оформ-
лені (відеофільм, комп’ютерна газета, анімаційний мультфільм, 
веб-сторінка, інфографіка).

4. Завдання, що передбачають створення системи індивідуальної 
траєкторії навчання.
• передбачено опитування потреб кожного студента;
• систематично діагностується рівень розвитку особистісних яко-

стей студента;
• вибудовується система особистого відповідального ставлення 

студента до оволодіння матеріалом навчальної теми;
• кожним студентом індивідуальна траєкторія навчання планується 

відповідно до визначених фундаментальних освітніх об’єктів та 
індивідуального стилю навчання;

• демонструються особисті освітні досягнення студентів та колек-
тивне їх обговорення;

• для рефлексії та оцінювання наводяться завдання різного рівня 
складності, відповідні критерії оцінювання та завдання для само-
оцінювання, взаємного оцінювання;

• наявні індивідуальні завдання різного типу, засновані на викорис-
танні різних типів ресурсів.

2.8. Основні ресурси
для створення якісного ЕНК

Розглянемо детальніше за допомогою яких ресурсів та яким чином 
можна створити ЕНК, структуру якого описано вище.

Загальні відомості про курс.
Робоча програма. Додається ресурсом Сторінка. У робочій програмі 

зазначається мета та завдання вивчення курсу, його зміст, у якому відо-
бражаються назви тем кожного модуля з анотаціями, кількість годин на 
вивчення кожного модуля.

Тематичний план. Додається ресурсом Сторінка. Відображає план 
проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) за-
нять, а також виконання студентами завдань для самостійної роботи.

Критерії оцінювання. Додаються ресурсом Сторінка. Містить інфор-
мацію про систему оцінювання навчальних досягнень студентів з дисци-
пліни як поточних, так і підсумкових. Для кожного модуля вказується роз-
поділ балів за виконання завдань та шкала оцінювання.
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Друковані та Інтернет-джерела. Додаються ресурсом Сторінка. У 
цьому ресурсі пропонуються основні, додаткові друковані джерела з дис-
ципліни та Інтернет-ресурси.

Глосарій. Додається ресурсом Глосарій. Містить основні терміни на-
вчального курсу та їх визначення.

Новини. Додаються ресурсом Форум. Використовуються для анонсу-
вання подій, повідомлень про зміни у ЕНК тощо.

Путівник по курсу. У цьому розділі розміщується карта курсу, презен-
тація до курсу, форум тощо.

Для оформлення загальних відомостей для курсу потрібно перейти в 
режим редагування (рис. 47).

Для додавання заголовку «Загальні відомості про курс» потрібно на-
тиснути на піктограму Редагувати вступ (рис. 48):

Рис. 47. Перехід в режим редагування ЕНК

Рис. 48. Додавання заголовку ЕНК
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Для додавання назви (ця назва буде відображатись у змісті курсу) – 
потрібно прибрати опцію Використовувати типову назву секції, тоді поле 
введення назви секції буде активним (рис.49).

В полі Резюме можна додати зображення або дані з дисципліни (це 
поле не є обов’язковим для заповнення). Після внесених змін потрібно 
скористатись кнопкою Зберегти.

Аналогічно перейменовуються й інші секції курсу при натисканні пік-
тограми Редагувати вступ відповідної теми (секції).

2.8.1. Додавання ресурсу НАПИС

За допомогою модуля Напис можна вставляти текстові написи на го-
ловну сторінку курсу між посиланнями на інші ресурси і види діяльності. 
Написи універсальні і можуть допомогти поліпшити зовнішній вигляд 
курсу, якщо використовувати їх належним чином.

Написи можуть бути використані для розбиття довгого списку еле-
ментів підзаголовком чи зображенням, відображення вбудованого звуко-
вого файлу або відео безпосередньо на головній сторінці курсу та для ко-
роткого опису до курсу або модуля.

Для додавання Напису потрібно натиснути на посилання Додати ді-
яльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати елемент (Рис. 50):

Рис. 49. Додавання назви ЕНК
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У відображеному переліку видів діяльності та ресурсів знайти Ресур-
си, серед яких обрати Напис та натиснути кнопку Додати. Додавши текст 
напису зображення потрібно зберегти зміни, натиснувши кнопку Зберег-
ти й повернутися до курсу (рис. 51).

2.8.2. Додавання ресурсу СТОРІНКА
За допомогою модуля Сторінка викладач має можливість створити 

веб-сторінку, використовуючи вбудований текстовий редактор.
На Сторінці може бути розміщений текст, картинки, звук, відео, 

веб-посилання та вбудований код, такий як мапи Google (Google maps).
Переваги використання модуля Сторінка у порівнянні з модулем 

Файл полягають у тому, що ресурс стає доступнішим (наприклад, для ко-
ристувачів мобільних пристроїв), його простіше оновлювати. Для великих 
обсягів контенту рекомендується використовувати модуль Книга замість 
Сторінки.

Рис. 50. Додавання Напису

Рис. 51. Основні поля модуля Напис
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Для додавання Сторінки потрібно натиснути на посилання Додати 
діяльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати елемент.

У списку слід обрати Сторінка та натиснути кнопку Додати. У блоці 
Загальне зазначається назва та опис сторінки – ці поля є обов’язковими 
для заповнення. Також можна вибрати опцію для відображення опису на 
головній сторінці курсу (рис. 52).

Зазвичай опція Показувати опис на сторінці курсу не обирається. Тоді 
в опис можна дублювати назву ресурсу. Ця опція доступна і в інших ре-
сурсах курсу.

У блоці Зміст додається зміст сторінки у вигляді тексту, картинки, 
відео. У блоці Вигляд містяться опції відображення ресурсу – ширина та 
висота додаткового вікна. Блок Загальні параметри модуля призначено 
для відображення елементу – доступний чи недоступний студентам (або 
вони його бачать або ні, а викладач бачить елемент світлішим кольором). 
Після внесення змін потрібно натиснути Зберегти і повернутись до курсу 
(зберегти ресурс та повернутись на головну сторінку курсу) або Зберегти 
й показати (зберегти ресурс та залишитись на сторінці перегляду).

2.8.3. Додавання ресурсу ГЛОСАРІЙ

За допомогою модуля Глосарій учасники можуть створювати список 
означень на зразок словника або збирати та систематизувати ресурси чи 
навчальні матеріали. У налаштуваннях курсу викладач може дозволити 
прикріплення файлів до запису Глосарію. Прикріплені зображення відо-
бражаються у записі. Записи можуть бути переглянуті алфавітом або ка-
тегоріями, датою або автором. Вони можуть бути затверджені за замов-

Рис. 52. Основні поля модуля Сторінка
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чуванням або можуть вимагати затвердження з боку викладача, перш ніж 
усі побачать їх. Якщо Глосарій дозволяє автозв’язуючий фільтр, записи 
будуть автоматично пов’язані з деякими концептуальними поняттями слів 
і/або фраз, що з’являються під час курсу.

Викладач може дозволити коментувати записи та оцінювати їх іншими ви-
кладачами або студентами (незалежні оцінки). Рейтинги оцінювання об’єдну-
ються для формування остаточної оцінки, яка буде записана в журнал оцінок.

Для додавання Глосарію потрібно натиснути на посилання Додати 
діяльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати елемент. Серед 
переліку Види діяльності вибрати Глосарій та натиснути кнопку Додати.

У блоці Загальне зазначається назва та опис Глосарію – ці поля є 
обов’язковими для заповнення. Також можна вибрати опцію для відобра-
ження опису на головній сторінці курсу. При виборі опції Цей глосарій 
глобальний? – Глосарій буде автоматично зв’язуватись і з іншими курсами 
у системі MOODLE. Опція Тип глосарію дозволяє зазначити, який глоса-
рій створюється – основний чи другорядний (як вид завдання) (рис. 53).

У блоці Записи зазначаються властивості відображення записів Глоса-
рію. Важливою є опція Автоматичне зв’язування записів глосарію. При її 
зазначенні записи будуть автоматично пов’язані зі словами у курсі.

У блоці Вигляд зазначається відображення Глосарію: який тип – пов-
ний, часті посилання, із зазначенням автора записів, кількість записів на 
сторінці, створення алфавіту тощо.

Рис. 53. Основні поля модуля ГЛОСАРІЙ
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Блок Оцінка призначено для визначення категорії. Цю опцію варто 
заповнювати тільки тоді, коли Глосарій оцінюється і в курсі вже є ство-
рені категорії. Якщо Глосарій не оцінюється потрібно вибрати в опції 
Метод розрахунку оцінок й зазначити – без оцінювання, тоді інші поля 
будуть неактивними (рис. 54). У разі, якщо глосарій має оцінювання, 
то студент зможе додати визначення термінів, а викладач може оцінити 
додане.

У блоці Загальні параметри модуля зазначається опція відображення 
елементу для студентів. Після внесення змін потрібно натиснути Зберег-
ти і повернутись до курсу (зберегти ресурс та повернутись на головну 
сторінку курсу) або Зберегти й показати (зберегти ресурс та залишитись 
на сторінці перегляду).

Для додавання запису у Глосарій потрібно його відкрити та натиснути 
кнопку Новий запис (рис. 55):

У блоці Загальне додається термін та його визначення, за бажанням 
можна додати ключові слова та прикріпити файл. Блок Авто-Посилання 
використовується для зазначення опції автоматичного зв’язування терміна 
з елементами курсу. Після заповнення відповідних полів потрібно натис-
нути кнопку Зберегти.

Рис. 54. Основні поля блоку Оцінки модуля ГЛОСАРІЙ
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2.8.4. Додавання презентації та карти курсу
Презентацію та карту знань (інтелект-карту) можна додавати у систе-

му MOODLE різними способами та у різних форматах.
Презентації, створені у PowerPoint, зазвичай прикріплюються у ви-

гляді файлів. При збереженні їх у форматі .pdf – відкриваються безпосе-
редньо у вікні електронного курсу. Також презентації можна завантажити 
на Google-диск за умови використання вами поштового веб-сервісу Gmail. 
При цьому в курс додається посилання на презентацію або презентація 
вбудовується в сторінку курсу на основі HTML коду.

2.8.5. Робота з Google-диском 
Після авторизації у веб-сервісі Gmail стають доступними для викори-

стання хмарні сервіси компанії Google (рис. 56):

Рис. 55. Додавання записів у модулі Глосарій

Рис. 56. Піктограма хмарних сервісів Google
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Для переходу на Диск необхідно скористатись піктограмою Сервіси 
(Служби) та обрати Диск, орієнтовне відображення якого подано на рис. 57.

На Диску присутній розподіл документів – створених власником 
(Мій диск) та документів, до яких наданий відкритий доступ (Відкриті 
для мене). На Диск можна додати документи, створені на комп’ютері, або 
створити їх безпосередньо на Диску, скориставшись кнопкою Створити. 
За потреби можна завантажити файл з комп’ютера чи іншого пристрою 
за допомогою кнопки Створити – завантажити файл та вказати місце роз-
ташування необхідного файлу, потім слід його знайти й натиснути Від-
крити. Файл завантажиться й відобразиться на Диску. Для подальшого 
редагування файлу його слід «перетворити». Для цього потрібно натисну-
ти на імені файлу правою кнопкою миші, у контекстному меню вибрати 
«Відкрити за допомогою» – «Google презентації» (документи, таблиці 
тощо) (рис. 58).

Файл відкриється в режимі редагування лише для власника. Можна 
надати доступ до документа для спільної роботи колегам, студентам. Для 
цього слід обрати Спільний доступ (рис. 59).

Рис. 57. Відображення вмісту Диск

Рис. 58. Перетворення документа на Диску для спільної роботи
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З’явиться вікно налаштування доступу. Для надання доступу іншим 
користувачам слід обрати Отримати посилання для спільного доступу 
(рис. 60). Для перегляду презентації чи іншого необхідного навчального 
матеріалу отримане посилання можна розмістити у курсі.

2.8.6. Додавання ресурсу URL (веб-посилання)
Блок URL дозволяє викладачеві обрати веб-посилання як ресурс кур-

су. Все, що розміщене у вільному доступі в Інтернеті (документи, зобра-
ження, мультимедіа і т.ін.), має свою URL-адресу (Universal Resource 
Locator – Універсальний Локатор Ресурсу або просто веб-адреса, поси-
лання). URL-адреса не має бути головною сторінкою сайту. URL-адресу 
конкретної веб-сторінки можна копіювати та вставляти, викладач може 
використовувати вікно вибору файлу та вибирати посилання з відомих ре-
позиторіїв (сховищ), таких як Флікр (Flickr), Ютюб (YouTube) або Вікіме-
діа (в залежності від того, які репозиторії дозволені на сайті).

Рис. 59. Надання спільного доступу до документа

Рис. 60. Отримання посилання для спільного доступу
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Є декілька варіантів відображення веб-сторінок за їх URL-адресами: 
як вбудовані – у рамці на сторінці або відкриті у новому вікні.

Для додавання URL-адреси ресурсу необхідно натиснути на посилан-
ня Додати діяльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати еле-
мент. Серед переліку Ресурсів потрібно вибрати URL (веб-посилання) та 
натиснути кнопку Додати. У блоці Загальне слід зазначити назву та опис 
посилання, у блоці Вміст – вказати зовнішню URL-адресу. У блоці За-
гальні параметри модуля зазначається опція відображення елементу для 
студентів (видимий для них, чи – ні). Після внесення змін потрібно натис-
нути Зберегти і повернутись до курсу (зберегти ресурс та повернутись 
на головну сторінку курсу) або Зберегти й показати (зберегти ресурс та 
залишитись на сторінці перегляду).

2.8.7. Додавання ресурсу ФАЙЛ 
Модуль Файл дозволяє викладачу додати файл у вигляді ресурсу кур-

су. Де це можливо, файл буде відображатися в інтерфейсі курсу; в іншо-
му випадку студентам буде запропоновано завантажити його. Файл може 
включати допоміжні файли, наприклад, HTML-сторінки можуть мати вбу-
довані зображення або флеш-об’єкти.

Модуль Файл використовується у випадках, якщо необхідно:
• поділитися презентаціями;
• включити міні-сайт як ресурс курсу;
• забезпечити додаткові файли для певних програм (наприклад, ма-

люнки Photoshop.psd), які б студенти могли редагувати і подавати їх 
для оцінювання тощо.

Для додавання Файлу потрібно натиснути на посилання Додати ді-
яльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати елемент. У переліку 
Ресурсів вибрати Файл та натиснути кнопку Додати.

Рис. 61. Додавання файлу у блоці Вміст модуля ФАЙЛ
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У блоці Загальне зазначаються назва та опис файлу, а у блоці Вміст – 
додається сам файл (рис. 61).

У блоці Загальні параметри модуля зазначається опція відобра-
ження елементу для студентів. Після внесення змін обирається – Збе-
регти і повернутись до курсу або Зберегти й показати в залежності 
від потреби.

2.8.8. Додавання карти курсу

Інтелект-карти (в оригіналі Mind maps) є розробкою Тоні Бьюзена – 
відомого письменника, лектора і консультанта з питань інтелекту, пси-
хології навчання і проблем мислення. Також зустрічаються такі варіанти 
перекладу словосполучення Mind maps як «Ментальні карти», «Розумові 
карти», «Карти розуму». Інтелект-карти доцільно використовувати при 
створення ЕНК. Це інструмент, що дозволяє ефективно структурувати і 
опрацьовувати дані.

Інтелект-карти є потужним інструментом для проведення презентацій, 
прийняття рішень, планування, запам’ятовування великих обсягів інфор-
мації, проведення мозкових штурмів, самоаналізу, проектування складних 
проектів, самонавчання тощо.

Основними їх перевагами є:
• візуалізація, структуризації і класифікації різних понять та ідей;
• наочне подання даних у вигляді діаграм;
• фокусування уваги на центральному образі.
Карти можуть бути додані у вигляді посилань або вбудовані в ресурс 

Сторінку на курсі.

Створення карти знань
(Mind Meister)
За допомогою пошукової системи Інтернет мережі доцільно знайти 

програму для створення інтелект карти – MindMeister. Щоб не встанов-
лювати її на власний ПК можна використати її онлайн версію. Під час 
запуску програми відкривається вікно з новою ментальною картою. Для 
зміни назви слід клікнути на елементі карти та вписати назву дисциплі-
ни. Для додавання підпункту слід натиснути кнопку TAB. Праворуч ві-
дображаються властивості елементу, налаштування стилю тексту, фону 
тощо (рис. 62).

Налаштування певних елементів (ідей) карти можливе виключно при 
їх виділенні (табл.8).

http://www.mind-map.com/
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Для зміни стилю карти скористайтесь меню Тема (Рис. 63).

Таблиця 8
Налаштування виділених елементів карти

Шрифти

Колір шрифту Стиль елементу Стиль меж 

Рис. 62. Робоча область для створення карти

Рис. 63. Налаштування стилю (теми) карти
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Значки, картинки, відео 

Додавання значків Додавання картинок
Увага! Для додавання 
додаткових картинок 
потрібно натиснути 

Add Image

Додавання відео
Увага! Для додавання 
відео з Youtube слід 
натиснути: Browse 

videos

Примітки, посилання 

Додавання приміток

Так примітки 
виглядають потім:

 Додавання приміток

Так примітки 
виглядають потім:

Додатково можна 
визначити «Завдання»

Для налаштування спільного доступу та публічності слід обрати меню 
Поділитися цією картою, яке знаходиться поряд з меню Тема, й обра-
ти необхідний вид доступу до ресурсу (Рис. 64). При розміщенні карти в 
ЕНК потрібно обрати Публічна.
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Для додавання зв’язків між елементами слід виділити початковий еле-
мента та обрати кнопку Додавання зв’язку на верхній панелі інструментів 
(рис. 65). Далі необхідно вказати кінцевий елемент та налаштувати зв’язок 
(колір, мітки) за допомогою піктограми у вигляді олівця, що знаходиться у 
початковій точці зв’язку.

Всі зроблені зміни в онлайн версії інтелект карти зберігаються авто-
матично. Зміни, зроблені у карті після її розміщення у ЕНК, будуть авто-
матично оновлюватись.

2.8.9. Додавання ресурсу ФОРУМ

Ресурс дозволяє учасникам організовувати асинхронні дискусії, тоб-
то дискусії, які відбуваються впродовж тривалого періоду часу. Розрізня-
ють декілька типів форумів для вибору. Наприклад, стандартний форум, 
на якому кожен може почати нову дискусію в будь-який час; форум, де 

Рис. 64. Налаштування спільного доступу до карти

Рис. 65. Додавання зв’язків між елементами карти
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кожен студент може залишити лише одне обговорення; форум питан-
ня-відповідь, де студенти мають спочатку надіслати своє перше пові-
домлення, перш ніж вони зможуть переглянути повідомлення інших сту-
дентів. Викладач може дозволити прикріплення файлів до повідомлень 
на форумі. Прикріплені зображення відображаються безпосередньо в 
повідомленнях форуму.

Учасники можуть підписатися на форум, щоб отримувати сповіщення 
про нові повідомлення форуму. Викладач може встановити режим підпис-
ки, «за потреби студенти можуть бути заблоковані від розміщення певної 
кількості повідомлень за певний проміжок часу. Це допоможе менше від-
волікати користувачів від домінуючого обговорення.

Повідомлення форуму можуть бути оцінені викладачами або студен-
тами (незалежні оцінки). Ці оцінювання можуть об’єднуватися для фор-
мування остаточної оцінки, яка буде записуватись у журнал оцінок.

Форуми мають безліч застосувань, серед яких найважливішими є 
створення:

• соціального простору для студентів з метою кращого пізнання 
один одного;

• оголошень курсу (використовуючи форум новин з примусовою під-
пискою);

• обговорення змісту курсу або читання матеріалів;
• довготривалого онлайн обговорення спірних питань, попередньо 

піднятих на особистих спілкуваннях віч-на-віч;
• дискусій тільки між викладачами (за допомогою прихованого фо-

руму);
• центру допомоги, де викладачі та студенти можуть давати поради;
• підтримки «один-на-один» для приватного спілкування викладача зі 

студентом (з використанням форуму з окремими групами і з одним 
студентом у групі);

• розширеної діяльності, наприклад, «головоломки» для студентів, 
щоб обміркувати і запропонувати рішення.

Для додавання Форуму потрібно натиснути на посилання Додати ді-
яльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати елемент. У списку 
слід вибрати Форум та натиснути кнопку Додати. На сторінці додавання 
форуму заповнити відповідні параметри, в залежності від того, які функ-
ції він буде виконувати (рис. 66).

Після внесення змін потрібно натиснути Зберегти і повернутись 
до курсу (зберегти ресурс та повернутись на головну сторінку курсу) 
або Зберегти й показати (зберегти ресурс та залишитись на сторінці 
перегляду).
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2.9. Наповнення змістових модулів ЕНК
Зміст модуля включає такі матеріали:
Путівник по модулю. Містить мету вивчення модуля (вона має бути 

конкретною, досяжною, зрозумілою для студентів), карту модуля, мето-
дичні рекомендації щодо вивчення основних матеріалів, форум.

Теоретичний навчальний матеріал. Містить обов’язкові навчальні 
ресурси:

• структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає логіку 
навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості за мо-
дулем у повному обсязі (ресурс типу лекція);

• мультимедійні презентації лекцій;
• додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти 

лекцій, флеш-ролики; аудіо- і відеоматеріали;
• довідкові та нормативні документи (форми, шаблони, стандарти, 

нормативні акти, закони тощо);
• тести (навчаючий, контролюючий).
Практичні (семінарські, лабораторні) роботи. У матеріалах кур-

су обов’язково має бути перелік лабораторних (практичних, семінар-
ських) робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної роботи потрібно 
сформулювати мету та завдання, які забезпечують формування вмінь 

Рис. 66. Додавання модуля ФОРУМ
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та навичок, необхідних для засвоєння теми, надати методичні рекомен-
дації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, кри-
терії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань для 
кожного студента, завдань для виконання у парах та групами. Лабо-
раторні роботи, для виконання яких необхідно спеціальне обладнання 
та реальні об’єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що зазна-
чається при формулюванні завдання. Навчально-методичні матеріали 
з практичних (семінарських, лабораторних) робіт потрібно оформ-
лювати у вигляді: веб-сторінки (сторінок), посилань на файли різних 
форматів та завдань. Результат виконання лабораторної (практичної) 
роботи студенти можуть надсилати викладачеві в електронній формі 
до навчального порталу, подавати у паперовому вигляді або усно. Але 
у будь-якому разі використовується тип ресурсу Завдання. Після пере-
вірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали- 
оцінки до електронного журналу.

Завдання для самостійної роботи. Значна частина навчальних годин 
при вивченні кожної дисципліни відводиться на самостійне опрацювання. 
У матеріалах ЕНК необхідно розмістити додатковий теоретичний матері-
ал (ресурс типу урок), завдання для самостійного виконання та методич-
ний матеріал, який забезпечить його якісне опанування студентами.

Завдання формулюються у такій формі:
• текст завдання,
• форма подання результатів виконання,
• критерії оцінювання,
• термін виконання,
• список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.
Перевірка рівня засвоєння теоретичних відомостей передбачається у 

формі тестування: окремий тест чи тестування в межах виділеного часу. 
Для перевірки рівня засвоєння студентами додаткового теоретичного ма-
теріалу, який виносився на самостійне опрацювання, доцільно передбачи-
ти тест. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має 
виставити бали до електронного журналу ЕНК.

Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, на-
бутих під час вивчення кожного модуля курсу, використовуються інди-
відуальні завдання, тести та опитування за допомогою контрольних за-
питань. Платформа MOODLE дозволяє створювати тестові завдання 10 
різних типів. Кожний модуль має містити тест для самоконтролю, кон-
трольні запитання та контрольний тест. Результати оцінювання навчаль-
них досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронно-
го журналу після тестування.
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2.9.1. Додавання теоретичних
матеріалів

При додаванні теоретичних матеріалів важливим є дотримання ви-
мог до проектування навчального контенту, варіативності структуру-
вання змісту, по черговості структурних елементів, правильності вико-
ристання понять від яких залежить логічна структура, трансформації 
речень тощо.

Основними вимогами до проектування теоретичного навчального 
контенту є:

• 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.
Серед варіантів структурування змісту виокремлюють:
• структурну логіку;
• хронологічність;
• послідовність по спіралі;
• послідовність причин;
• зворотній ланцюжок;
• акцентування на проблемі;
• акцентування на інформації;
• акцентування на студентові.
Ключовими елементами структури змісту є:
• нові поняття;
• нові закономірності;
• опорні поняття;
• опорні положення;
• нові способи дії;
• відомі способи дії;
• виявлення проблемних ситуацій;
• додаткова інформація.
При структуруванні слід використовувати списки, інтелект-карти, діа-

грами, таблиці, текстові блоки.
Серед допустимих структур лекційних матеріалів у системі MOODLE 

вирізняють лінійну лекцію (рис. 67), лекцію з додатковою сторінкою 
(рис.68), лекцію з запитанням (рис. 69).
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Рис. 67. Структура лінійної лекції

Рис. 68. Структура лекції з додатковою сторінкою

Рис. 69. Структура лекції з запитанням
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2.9.2. Додавання ресурсу ЛЕКЦІЯ

Модуль Лекція (урок) дозволяє викладачеві додавати до навчального 
контенту завдання для практичної діяльності студентів. Викладач може 
використовувати Лекцію для створення набору однорівневих веб-сторінок 
або для навчальної діяльності, у якій студенту пропонуються різні шляхи 
або варіанти. Серед типів запитань виділяють такі як множинний вибір, 
на відповідність і коротка відповідь, для того, щоб визначити чи зрозу-
міли студенти теоретичний матеріал. В залежності від вибору відповіді 
студенти можуть перейти на наступну сторінку, повернутися назад на по-
передню сторінку або бути перенаправлені зовсім за іншим шляхом на 
опрацювання незасвоєного матеріалу.

Лекція може бути з оцінкою, яка записується в журнал оцінок, або без 
оцінювання.

Лекції використовуються для:
• самостійного вивчення нової теми;
• сценаріїв або вправ з моделювання / прийняття рішень;
• диференційованого перегляду з різними наборами запитань в залеж-

ності від відповідей на попередні запитання.
Для додавання Лекції потрібно натиснути на посилання Додати ді-

яльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати елемент. У списку 
потрібно вибрати Лекція та натиснути кнопку Додати.

У блоці Загальне потрібно зазначити назву та опис лекції. У блоці Ви-
гляд – параметри відображення лекції:

Індикатор виконання – відображення відсотка проходження лекції (ві-
дображається тільки для ролі студента).

Показати поточний бал – відображення набраних на поточний мо-
мент балів за лекцію (опція актуальна, якщо лекція оцінюється).

Показувати ліворуч список сторінок – формування автоматичного 
змісту лекції (ліворуч відображатимуться сторінки, що містить лекція – 
але є можливість приховати додаткові сторінки та ті, що містять питання).

Максимальна кількість відповідей/переходів – кількість полів для 
створення переходів на сторінці та кількість полів для варіантів відпові-
дей на сторінці з запитанням.

Після внесення змін потрібно натиснути Зберегти і повернутись до 
курсу або Зберегти й показати.

Під час першого перегляду лекції відображається вікно додавання її 
елементів (рис. 70):

Для додавання частинки Лекції потрібно натиснути Додати сторінку 
контенту, з’явиться вікно додавання нової сторінки (рис. 71). Зазнача-
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ється назва сторінки, додається зміст (текст). Також зазначаються назви 
кнопок (поле Опис) та вказуються куди вони будуть здійснювати переходи 
(Перехід – наступна сторінка, поточна, попередня чи на певну сторінку, 
створену раніше). Обов’язковим для заповнення є лише Вміст 1, якщо 
інші поля залишити не заповненими, вони не будуть відображатись.

Після заповнення відповідних опцій потрібно натиснути кнопку Збе-
регти сторінку. Після цього відбувається перехід на сторінку редагування 

Рис. 70. Вікно редагування модуля ЛЕКЦІЯ

Рис. 71. Створення сторінки контенту в модулі ЛЕКЦІЯ
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лекції. Існує два режими редагування лекції: згорнутий, в якому відобра-
жається назва, можливі переходи, дії та можливість додавання нової сто-
рінки нижче; розгорнутий – в якому, додатково, відображається ще вміст 
сторінки).

Можливі дії над сторінками:
   - переміщення,
   - редагування,
   - попередній перегляд,

   - видалення.
Для додавання нової сторінки потрібно натиснути Додати нову сто-

рінку та обрати потрібний пункт.
Для додавання запитання потрібно обрати пункт Питання, з’явиться 

сторінка вибору типу запитання, обрати необхідний тип та скористатись 
кнопкою Додати сторінку з питанням.

Потрібно зазначити назву сторінки, додати текст запитання та вибрати 
опцію, що відповідає передбачуваній кількості відповідей. Далі необхідно 
додати відповіді та зазначити переходи. Якщо варіант відповіді правиль-
ний, то перехід зазначається на наступну сторінку, якщо ні, то можна по-
вернути на попередню або на початок лекції. Після збереження запитання 
додається в список сторінок лекції (рис. 72).

Для перегляду створеної Лекції потрібно перейти на вкладку Перегляд. 
Для ознайомлення з діяльністю студентів в лекції передбачена вкладка Звіти.

Презентаційні матеріали до лекцій додаються аналогічно з презента-
цією курсу.

Рис. 72. Перелік сторінок в модулі ЛЕКЦІЯ
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2.9.3. Вимоги до оформлення презентацій

Ключовими вимогами до оформлення презентацій є вимоги до змісту, 
структури, мультимедійних засобів, дизайну.

Вимоги до змісту:
• зміст презентації відповідає змісту лекції;
• у презентації містяться лише основні поняття, формули, тези тощо;
• зміст презентації структурований та логічно пов’язаний із темою 

лекції та основними питаннями;
• мова та понятійний апарат презентації відповідає тематиці та врахо-

вує особливості цільової аудиторії;
• містить проблемні запитання;
• містить практичні приклади та посилання на сучасні ресурси;
• містить завдання для студентів, що дають можливість отримання від 

них зворотного зв’язку щодо нового матеріалу.
Вимоги до структури:
• структура презентації відповідає структурі лекції;
• наявність титульного слайда, де вказано тему, назву предмета, ПІБ 

лектора;
• наявність слайда, що містить основні питання лекції;
• наявність висновків;
• наявність списку рекомендованих джерел та (чи) пояснень щодо 

практичного застосування теоретичного матеріалу.
Вимоги до мультимедійних засобів:
• цифрові дані подаються наочно, у вигляді схем, графіків, зображень;
• діаграми, графічні зображення, анімація використовуються відпо-

відно до поставленої мети;
• використані зображення якісні, їх кількість є достатньою для роз-

криття змісту;
• використання відеофрагментів, звукового супроводу та анімації ви-

правдане тематикою змісту.
Вимоги до дизайну:
• для презентації дібрано оптимальний з точки зору змісту шаблон 

оформлення презентації;
• дотримана висока контрастність при доборі кольорів фону та тексту;
• розмір та кількість об’єктів на слайді є оптимальними для презен-

тації лекційного матеріалу;
• розмір шрифту основного тексту відповідає затвердженим нор-

мам (20 пт).
Варто пам’ятати, що:
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• на слайдах подаються ключові слова чи фрази, а не речення;
• текстові дані візуалізовані;
• наявність дубляжу заголовків слайдів (продовження слайдів) – не-

припустима!
• використання до 3-х видів шрифтів та до 3-х кольорів;
• розміщення картинок (доцільніше фото!) по лінії або навхрест;
• оптимальна кількість слайдів – 12-15;
• на одному слайді виводиться одне ключове поняття;
• використання анімації: для акцентування уваги, демонстрації про-

цесу, у разі багатошарового слайда;
• графіка супроводжується коротким підписом;
• презентація носить проблемний характер, не є точною копією дру-

кованого підручника або лекції.

КОРИСНО ЗНАТИ!
Додаткові ресурси представлення теоретичних матеріалів:
Веб-публікації: Calameo, SlideShare, WIKI, Карти знань;
Презентації онлайн: Prezi, Slides, PowToon, GoAnimate;
Інфографіка: Vizualize, Easel.ly, Visual.ly, Creately.

Сервіс SlideShare (http://www.slideshare.net) дозволяє публікува-
ти веб-публікації. Користувачі можуть завантажувати файли в приват-
ному порядку або публічно у форматах: PowerPoint, PDF, Keynote або 
OpenDocument презентації. Публікації можна переглядати на самому сай-
ті, на портативних пристроях або вбудовувати в інші сайти, надсилати по-
силання електронною поштою.

Calaméo (http://ru.calameo.com) дозволяє безкоштовно конвертувати 
документи та презентації у веб-публікації, інтегрувати мультимедійні еле-
менти (відео, звукові кліпи, інтерактивні анімації) у публікаціях.

WIKI дозволяє структурувати сторінки, зберігає історію змін, автома-
тично створює сторінки обговорень.

Prezi (http://prezi.com) – презентації з нелінійною, ієрархічною структу-
рою. В наявності є велика бібліотека різних шаблонів. Презентації створю-
ються динамічними, додаються візуальні ефекти, зображення, відео, аудіо.

PowToon (http://www.powtoon.com) – створення анімованих відео-пре-
зентацій. Є набір шаблонів, бібліотека анімованих зображень, експорт 
презентації в Youtube.

GoAnimate (www.goanimate.com) – створення презентацій і анімова-
них відео-роликів. Є набір шаблонів, бібліотека анімованих зображень, 
експорт презентації в Youtube.

http://www.slideshare.net
http://ru.calameo.com/
http://prezi.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.goanimate.com/


103

Розділ 2. Система електронного навчання: сучасні електронні навчальні курси

2.9.4. Додавання ресурсу ЗАВДАННЯ 
(оформлення практичних завдань
та самостійної роботи)

Використання ресурсу Завдання дозволяє викладачу створювати 
матеріали з практичними завданнями, збирати роботи, оцінювати їх та 
писати відгуки.

Студенти можуть надсилати в систему будь-який цифровий контент 
(файли), наприклад, документи текстового редактора, електронні таблиці, 
зображення, аудіо або відео. Як альтернативу чи доповнення завдання ви-
кладач може вимагати від студентів введення тексту безпосередньо у вбудо-
ваному текстовому редакторі, додавання посилання. Завдання може також 
використовуватися для нагадування студентам про семінарські заняття, до 
яких вони повинні підготуватись – таке завдання буде містити лише поле для 
виставлення оцінки (а відповідь студента буде усною, безпосередньо на парі).

При розгляді завдань викладачі можуть залишати коментарі для зворот-
ного зв’язку та завантажувати файли, такі як відповіді студентів, документи 
з коментарями чи розмовні аудіо файли. Завдання можуть бути оцінені з 
використанням оцінки або шкали чи за допомогою таких форм оцінювання, 
як рубрики. Підсумкові оцінки заносяться до журналу оцінок.

Для додавання Завдання потрібно натиснути на посилання Додати 
діяльність або ресурс в секції, до якої потрібно додати елемент. У списку 
слід обрати Завдання та натиснути кнопку Додати. У блоці Загальне вка-
зується назва Завдання та додається його зміст в полі Опис, також можна 
прикріпити додаткові файли до Завдання (рис. 73).

Важливими структурними елементами опису завдання є: тема, мета, 
завдання, детальні критерії оцінювання, форма подання результатів та 
термін виконання. Ці елементи обов’язково зазначаються у ЕНК.

У блоці Доступно зазначаються терміни виконання завдань (якщо 
вони неактивні, то завдання відкрите завжди). Є можливість зазначити 
різні терміни здачі та відправки роботи (рис.74).

Можна продовжити період здачі, але при перевірці система вкаже, що 
робота здана після встановленого терміну із запізненням на реальну кіль-
кість днів та годин.

У блоці Типи відповідей зазначаються параметри відповідей студентів. 
Також є можливість налаштувати такі параметри, як типи відгуків, пара-
метри відповіді, налаштування групової відповіді, сповіщення, оцінка, за-
гальні параметри модуля.

Після внесення змін потрібно натиснути Зберегти і повернутись до 
курсу або Зберегти й показати.
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КОРИСНО ЗНАТИ!
Зразки завдань для самостійної роботи з використанням сервісів і 

інструментів Веб 2.0
1. Знайдіть у мережі Інтернет реферат на тему …. Складіть анотацію 

до реферату (оцініть реферат з позицій науковості змісту, повноти 
викладу матеріалу тощо).

Рис. 73. Основні поля модуля ЗАВДАННЯ

Рис. 74. Налаштування доступності в модулі ЗАВДАННЯ
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2. Складіть бібліографію до теми … з використанням Інтернет-ресур-
сів, е-ресурсів наукових баз даних.

3. Створіть список ключових слів (наприклад, 10) до теми ….
4. Знайдіть в Інтернеті різні означення основних термінів теми …. ; 

виділіть суттєві та несуттєві ознаки кожного означення, складіть 
власний термінологічний словник. Створіть порівняльну таблицю 
та оцініть коректність означень, поданих у термінологічному слов-
нику курсу ....

5. Створіть опорний конспект до теми … з використанням організа-
ційних діаграм, гістограм, графіків, графічних зображень, таблиць, 
інфографіки тощо.

6. Створіть презентацію з 7 слайдів за заданою структурою (обов’яз-
ковим є використання діаграм, графіків та схем як зручної форми 
подання матеріалу для подальшого аналізу).

7. Створіть причинно-наслідкові схеми основних понять теми … за 
допомогою карти знань.

8. Зніміть навчальне відео … (наприклад, процесу, явища) або знай-
діть відповідне відео в Інтернеті. Створіть коментар до нього.

9. Побудуйте систему класифікації … з використанням схематичних 
діаграм.

10. Знайдіть 10 українських сайтів, де містяться відомості з даної теми 
…, 5 англомовних та подайте їх URL-адреси у вигляді таблиці.

Створіть список корисних посилань:
Назва сайта URL-адреса Що знаходиться

2.9.5. Підсумковий контроль:
особливості тестування

Тестування – це метод педагогічної діагностики, за допомогою яко-
го вибір поведінки, що презентує передумови чи результати навчально-
го процесу, повинен максимально відповідати принципам співставлення, 
об’єктивності, надійності та валідності вимірів, повинен пройти опрацю-
вання й інтерпретацію та бути прийнятним для застосування в педагогіч-
ній практиці (К. Інгекамп).

Тестування дозволяє не лише співвіднести якість знань та вмінь 
кожного студента з окремих навчальних дисциплін, освітніх галузей або 
навчального плану загалом з вимогами освітнього мінімуму, а й визна-
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чити рівень утруднень студента з кожного розділу програми, а під час 
використання багатомірних тестів – виявити володіння студентом пред-
метними та позапредметними вміннями, дати якісну характеристику 
його знань та вмінь.

Найбільш поширеними видами тестових завдань є відкриті та закри-
ті. До закритих належать завдання альтернативних відповідей; завдання 
множинного вибору; завдання на відновлення відповідності; завдання на 
встановлення правильної послідовності. Серед відкритих завдань розріз-
няють завдання вільного викладу та завдання-доповнення.

Найчастіше в освіті для визначення рівня знань використовують:
• закрите тестове завдання з вибором відповідей (завдання з вибором 

однієї правильної відповіді або завдання з вибором однієї непра-
вильної відповіді;

• завдання на встановлення відповідності;
• завдання з вибором декількох правильних відповідей;
• відкрите тестове завдання з довільною відповіддю.
За особливістю оцінювання тести поділяються на одношкальні та ба-

гатошкальні.
До одношкальних належить більшість екзаменаційних тестів, тестів 

для перевірки засвоєних знань. Кожен варіант відповіді на запитання пе-
редбачає кількість балів, які будуть нараховуватися студентові, якщо він 
обере цей варіант. Результат виконаного тесту – число, яке позначає кіль-
кість набраних балів.

Багатошкальні тести вимірюють одночасно кілька показників, напри-
клад, основна шкала і шкала достовірності.

За метою тести поділяються:
• для вивчення особистості студента (психологічні, соціальні опиту-

вання);
• для перевірки рівня засвоєння знань, умінь, навичок (екзамена-

ційні);
• для навчання, засвоєння матеріалу (навчальні).
Тестування в освіті виконує три основні взаємозалежні функції: діа-

гностичну, навчальну і виховну.
Діагностична функція залежить від виявленні рівня знань, умінь, на-

вичок студента. Це основна функція тестування. За об’єктивністю, ши-
ротою і швидкістю діагностування тестування переважає всі інші форми 
педагогічного контролю.

Навчальна функція тестування полягає у мотивуванні студента до ак-
тивізації роботи засвоєння навчального матеріалу. Для посилення навчаль-
ної функції тестування використовуються додаткові заходи стимулювання 
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студентів: представлення викладачем зразкового переліку питань для са-
мостійної підготовки, наявність в самому тесті підказок, спільний аналіз 
результатів тестування.

Виховна функція проявляється у періодичності й невідворотності 
тестового контролю. Це дисциплінує, організовує й спрямовує діяльність 
студентів, допомагає виявити і усунути нестачу знань, формує прагнення 
розвинути свій творчий хист.

У порівняні з іншими формами контролю за навчанням тестування 
має переваги та недоліки.

Переваги тестового контролю знань:
• тестування є якісним і об’єктивних способом оцінювання, його 

об’єктивність досягається шляхом стандартизації процедури прове-
дення, перевірки показників якості завдань і тестів повністю;

• достатньо справедливий метод, який ставить всіх студентів на рівні 
умови як у процесі контролю, так і в процесі оцінки, практично ви-
ключаючи суб’єктивізм викладача;

• об’ємний інструмент, який охоплює у собі завдання всіх тем курсу. 
Це дає змоги виявити знання студента з усього курсу, виключивши 
елемент випадковості при отриманні екзаменаційного білета. За до-
помогою тестування можна встановити рівень знань студента з теми 
загалом або з окремих його розділів.

Недоліками тестового контролю знань є те, що:
• дані, одержувані викладачем внаслідок тестування, хоч і містять у 

собі інформацію про прогалинах знання у конкретних розділах, але 
не дозволяють будувати висновки про причини цих прогалин;

• тест не дозволяє перевіряти й оцінювати високі, продуктивні рівні 
знань, пов’язані з творчістю, тобто імовірнісні, абстрактні і методо-
логічні знання;

• під час тестування, на відміну від усного чи письмового іспиту, не 
достатньо часу для більш-менш глибокого аналізу теми.

При створенні тестових завдання слід орієнтуватися на перевірку різ-
них рівнів знань та навичок у студентів.

В 1956 році Бенджамін Блум та його колеги створили оригінальну 
таксономію. В 2001 році Андерсен та Д. Кратволь переглянули цю так-
сономію в своїй книзі «Таксономія для навчання, викладання та оціню-
вання: перегляд Блумівської таксономії освітніх цілей». Вони виділили 
когнітивні (мисленнєві) процеси і вимірювання рівня знань. В таблиці 9 
подано приклади, які демонструють застосування таксономії в освітньо-
му процесі.
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Таблиця 9
Застосування таксономії в освітньому процесі

Когнітивні 
процеси Приклади Можливі типи 

тестових завдань

Пам’ятати – відтворювати вірну інформацію з пам’яті

Впізнавання

Ідентифікувати (знайти) 
жабу на діаграмі з 
різноманітними амфібіями.
Знайти прямокутні 
трикутники в своєму 
помешканні.
Відповідати на будь-які 
питання тестів, типу «ні-
так» та «одна-з -декількох» 
відповідей

Завдання з вибором 
однієї правильної 
відповіді

Називання 
(пригадування)

Назвати трьох англійських 
письменниць XIX сторіччя.
Розказати табличку 
множення на «5».
Написати хімічну формулу 
кислоти

Завдання з вибором 
однієї неправильної 
відповіді.
Завдання з короткою 
відповіддю.
Завдання на 
відповідність

Розуміти – засвоювати навчальний матеріал чи досвід

Інтерпретація 
(перефразування, 
переклад з однієї 
мови (знакової 
системи) на іншу)

Записати задачу у вигляді 
алгебраїчного виразу 
(рівняння).
Намалювати схему харчової 
системи.
Перефразувати відомий 
вислів, прислів’я

Завдання на 
послідовність, 
ранжування

Наведення 
прикладів

Намалювати паралелограм.
Знайти зразки наукового 
стилю письма.
Назвати ссавців, які живуть 
в нашій місцевості

Завдання з вибором 
декількох правильних 
відповідей. 
Завдання з короткою 
відповіддю
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Класифікація 
(за вивченими, 
чи знайомими 
ознаками)

Позначити в переліку, які 
числа парні, а які непарні.
Написати перелік 
типів урядів в молодих 
африканських державах.
Розподілити на групи за 
видами тварин з вашої 
місцевості

Завдання з вибором 
декількох правильних 
відповідей.
Завдання на 
відповідність

Підведення 
підсумків

Написати заголовок до 
прочитаного абзацу.
Скласти список основних 
понять, що належать до 
вищої міри покарання, та 
представлені на веб-сайті

Завдання з вибором 
декількох правильних 
відповідей. 
Завдання з короткою 
відповіддю.
Завдання на 
відповідність

Встановлення 
взаємозв’язків

Прочитати уривок з 
діалогом двох літературних 
героїв та зробити висновок, 
які були між ними 
попередні стосунки.
Визначити за контекстом 
значення раніше 
незнайомих вам слів.
Подивитися на ряд 
запропонованих чисел і 
передбачити, яким має бути 
наступне число

Завдання з вибором 
декількох правильних 
відповідей. 
Завдання з короткою 
відповіддю.
Завдання на 
відповідність. 
Завдання з числовою 
відповіддю. Завдання 
на послідовність, 
ранжування

Порівняння

Пояснити, чому серце 
схоже на насос.
Описати такий досвід зі 
свого життя, що схожий на 
досвід першопрохідців.
Використовуючи діаграму 
Вена показати, чим схожі і 
чим відрізняються книжки 
Чарльза Діккенса

Есе. Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
знаходження 
декількох правильних 
відповідей
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Пояснювання

Намалювати діаграму, що 
показує, як залежить погода 
від атмосферного тиску.
Навести факти, які свідчать 
про причини Французької 
революції, коли та як вона 
відбувалася.
Описати, як місцеві 
податки пов’язані з 
економікою

Есе. Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
знаходження 
декількох правильних 
відповідей

Застосовувати – діяти згідно з правилами

Виконання за 
інструкцією

Додати колонку 
двоцифрових чисел.
Голосно прочитати абзац 
іноземною мовою.
Виконати вільний кидок 
(спорт)

Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
знаходження 
декількох правильних 
відповідей

Виконання за 
самостійно 
створеною 
інструкцією

Створити експеримент, 
який покаже, як ростуть 
рослини в різних ґрунтах.
Відкоректувати частину 
тексту.
Розробити бюджет

Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
послідовність

Аналізувати – розділити (розбити) щось на частини, які не мають 
ознак цього цілого та описати, як ці частини відносяться до цілого

Диференціювання 
(відрізнити 
одне від одного, 
розділити)

Скласти список інформації 
про математичні проблеми 
та викреслити неважливу 
інформацію
Намалювати схему, що 
зображує головних і 
другорядних героїв роману

Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
послідовність. 
Завдання на 
знаходження 
декількох правильних 
відповідей
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Впорядкування

Розкласти книжки в класній 
бібліотеці за категоріями.
Зробити таблицю 
найчастіше вживаних 
переносних приладів та 
пояснити їх дію.
Зробити схему, яка 
відображає взаємодію між 
тваринами та рослинами в 
вашій місцевості

Завдання на 
ранжування. Завдання 
на відповідність

Атрибуція 
(Визначення 
характерних 
ознак)

Прочитати листи автора до 
редактора, щоб визначити 
авторську позицію про 
місцеві справи.
Визначити мотивацію 
головного героя в романі чи 
оповіданні.
Продивитися брошуру 
політичних кандидатів 
та висунути гіпотези 
про перспективи їхньої 
перемоги

Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
послідовність. 
Завдання на 
знаходження 
декількох правильних 
відповідей. Завдання 
на коротку відповідь

Оцінювати – робити судження, засновані на критеріях
та стандартах

Перевірка, 
контролювання

Співпрацювати в групі, 
надавати одноліткам 
відгуки про організацію 
їхньої роботи та логіку 
аргументування.
Послухати політичну 
промову і скласти список 
протиріч.
Переглянути план проекту 
і з’ясувати, чи включені всі 
необхідні кроки

Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
ранжування. Завдання 
на знаходження 
декількох правильних 
відповідей



112

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Критика, 
рецензування

Після розробки критеріїв 
для оцінки проекту 
визначити, наскільки 
проект відповідає 
критеріям.
Вибрати найкращий спосіб 
вирішення комплексу 
математичних завдань.
Оцінити, які аргументи 
переважають: «за» чи 
«проти» астрології

Завдання на 
послідовність. 
Завдання на 
знаходження 
декількох правильних 
відповідей

Створити, синтезувати – зібрати нове ціле з частин чи розпізнати 
компоненти нової структури

Генерування

Згідно з даним переліком 
критеріїв скласти список 
можливих дій, щоб 
поліпшити міжнаціональні 
стосунки в школі.
Генерувати наукові 
гіпотези, які можуть 
пояснити, чому рослини 
потребують сонячного 
світла.
Запропонувати набір 
альтернативних рішень 
для зменшення залежності 
від паливних корисних 
копалин, які спрямовані на 
поліпшення як економіки, 
так і екології.
Придумати альтернативні 
гіпотези за певними 
критеріями

Завдання на 
відповідність. 
Завдання з короткою 
відповіддю. Завдання 
на ранжування
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Планування

Створити сценарій для 
мультимедійної презентації 
про комах.
Спланувати дослідження 
про погляди Марка Твена 
на релігію.
Розробити науковий 
експеримент тестування 
впливу різних видів музики 
на продуктивність курей 
(кількість яєць)

Завдання на 
послідовність.
Завдання на 
ранжування.
Завдання на 
відповідність

Вироблення, 
продукування

Написати щоденник від 
імені солдата війни.
Збудувати природне 
середовище для місцевих 
домашніх водяних птахів.
Написати п’єсу за розділом 
з роману, який ви зараз 
читаєте

Есе. Завдання на 
відповідність. 
Завдання на 
послідовність

КОРИСНО ЗНАТИ!
Приклади тестових завдань для різних рівнім навичок за таксономією
1. Пам’ятати – відтворювати правильні відомості з пам’яті (приклад 

завдання з вибором однієї правильної відповіді):
Оберіть правильне і повне визначення поняття «програмне забезпечення»:
а) сукупність усіх програм і відповідної документації, що забезпечує 

доцільне використання комп’ютера в інтересах користувача;
б) сукупність усіх програм, що забезпечує роботу комп’ютера;
в) сукупність прикладних програм і відповідної документації, що за-

безпечує доцільне використання операційної системи в інтересах 
користувача;

г) сукупність усіх програм і відповідної документації, що забезпечує 
доцільну роботу операційної системи в інтересах користувача.

2. Розуміти – засвоювати навчальний матеріал чи досвід (приклад 
завдання на послідовність):

Поставте у правильному порядку етапи розв’язування прикладної за-
дачі з використанням комп’ютера:

а) Постановка задачі;
б) Написання програми;
в) Введення, тестування та налагодження програми;
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г) Аналіз результатів;
д) Складання алгоритму;
є) Побудова математичної моделі.
3. Застосовувати – діяти згідно правилами (приклад завдання з ко-

роткою відповіддю):
Впишіть пропущений етап алгоритму розв’язування задачі, постанов-

ка якої: знайти y = max(a,b,c)

а) Ввести значення a, b;
б) …
в) Якщо b>y, то покласти y рівним b;
г) Якщо c>y, то покласти y рівним c;
д) Кінець.
4. Аналізувати – розділити (розбити) щось на частини, які не мають 

ознак цього цілого, та описати, як ці частини відносяться до цілого (при-
клад завдання на відповідність):

Таблиця 10
Приклад завдання. Поставте у відповідність властивість

алгоритму та її опис

Властивість Опис

Ефективність кожен крок алгоритму має інтерпретуватися 
виконавцем однозначно

Масовість за скінчену кількість кроків алгоритм має 
приводити до розв’язання завдання або зупинятися 
через неможливість його розв’язання

Результативність під час розв’язання завдання може використовуватися 
лише обмежений обсяг комп’ютерних ресурсів

Дискретність алгоритм розробляється у загальному вигляді, 
тобто його можна застосувати не лише до окремого 
завдання, але і до деякого класу завдань, що 
розрізняються лише вхідними даними

Визначеність кроки обчислювального процесу мають бути 
відокремлені один від одного

5. Створити, синтезувати – зібрати нове ціле з частин чи розпізнати 
компоненти нової структури:

Нехай дано квадратне рівняння ах2+вх+с=0, задане дійсними коефіці-
єнтами а, в, с за умови, що а ≠ 0. Необхідно записати блок-схемний алго-
ритм обчислення дійсних коренів цього рівняння.
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2.10. Наповнення банку тестових завдань

Для того щоб створити тест спочатку необхідно наповнити банк 
тестових завдань, а після – перемістити до тесту необхідні завдання. Щоб 
наповнити банк тестових завдань в режимі редагування у меню Адміні-
стрування, потрібно обрати пункт Банк тестових завдань (рис.75).

 При створенні нового питання відкривається сторінка редагування вибору 
типу питання, яка дає можливість розробити певні види тестових питань:

• багатоваріантне питання;
• так/ні;
• коротка відповідь;
• числове;
• розрахункове;
• есе;
• відповідність;
• випадкове питання на відповідність;
• вкладені відповіді;
• просте розрахункове;
• розрахунковий мультивибір.
Розглянемо додавання основних видів питань до банку тестових питань.
Питання множинного вибору дозволяє вибір одного або кількох від-

повідей з визначеного списку. При створенні багатоваріантного питання 
потрібно у меню пункту Створити питання вибрати пункт Множин-
ний вибір (рис. 76). У графі Коротке означення питання вводиться наз-
ва завдання, нижче формулюється саме запитання тесту. У графі Типова 
оцінка виставляється кількість балів, яку викладач вважає нормальною за 
дане питання. Наприкінці пункту Загальне можна виставити опцію для 
декількох правильних варіантів відповідей та тип нумерації відповідей.

Рис. 75. Вікно БАНКУ ПИТАНЬ
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Після заповнення даних про саме запитання формується база відпові-
дей (рис. 77). В полі Відповідь вводяться варіанти відповідей та виставля-
ється оцінка за неї.

У багатоваріантному питанні можна вводити довільну кількість від-
повідей. Наприкінці створення запитання додається комбінований комен-

Рис. 76. Додавання питання «Множинний вибір»

Рис. 77. Додавання відповідей до питання множинного вибору
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тар (рис. 78). У цьому розділі вказуються коментарі до відповідей (пра-
вильних, частково правильних, неправильних). Встановлюється Фактор 
штрафу при наступній спробі. Додають підказки до питання за потреби.

Після заповнення всіх полів слід натиснути кнопку Зберегти для за-
вершення створення тестового завдання.

Питання Правильно/неправильно є простою формою варіантного ви-
бору з двома можливими діями Правильно та Неправильно. При створен-
ні такого питання потрібно у меню пункту Створити питання, обрати 
пункт Правильно/неправильно (рис. 79). У графі Коротке означення пи-
тання вводиться назва завдання, нижче формулюється саме запитання 
тесту. У графі Типова оцінка виставляється кількість балів, яку пропонує 
поставити викладач. Також обирається правильна відповідь. У розділі Па-
раметри кількох спроб встановлюються параметри для наступних спроб 
для відповідей на питання.

Питання з короткою відповіддю передбачає відповідь з одного або 
кількох слів, оцінюється шляхом порівняння з різними варіантами від-
повіді, яка може містити маски. Питання створюється у меню пункту 
Створити питання розділу Банк питань вибором пункту Коротка від-
повідь (рис. 80).

Як і у всіх варіантах тестових питань тут заповнюється назва питання, 
нижче викладається його повна форма, за потреби за питанням тесту за-
кріплюється рисунок, вказується типова оцінка, фактор штрафу та загаль-
ний коментар до даного питання.

Рис. 78. Додавання коментарів до відповідей
питання множинного вибору
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Рис. 79. Додавання питання Правильно/неправильно

Рис. 80. Додавання питання короткої відповіді
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У розділі Відповідь зазначається відповідь на дане тестове питання. 
Потрібно заповнити не менше однієї можливої відповіді. Незаповнені 
поля будуть ігноруватись. Якщо бланків для відповідей не вистачає, то в 
кінці вікна можна натиснути кнопку Бланки для 3 додаткових варіантів. 
Після закінчення створення тестового питання його зберігають, натиснув-
ши внизу вікна кнопку Зберегти.

Числове питання дозволяє відповідно числові відповіді з різними оди-
ницями вимірювання, що оцінюється шляхом порівняння з різними розра-
хунковими моделями відповіді та з допустимими похибками.

Числове питання створюється у меню пункту Створити питання роз-
ділу Банк питань вибором пункту Числове.

За аналогією з попередніми варіантами заповнюється назва питання, 
викладається його повна форма, за потреби за питанням тесту закріплю-
ється рисунок, вказується типова оцінка, фактор штрафу та загальний 
коментар до даного питання. При створенні числового питання потріб-
но, окрім варіантів відповідей та коментарів, зазначити також отриману 
помилку та одиницю опрацювання та одиниці вимірювання (рис. 81). По 
завершенні – зберегти зміни.

Розрахункові питання нагадують числові питання, але числа для роз-
рахунків вибираються у процесі тестування випадково з наданого набору 
можливих значень. Питання створюється у меню пункту Створити пи-
тання розділу Банк питань вибором пункту Обчислювальне.

Рис. 81. Додавання відповіді до числового питання
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Аналогічно заповнюються назва питання, його повна форма, за по-
треби за питанням тесту закріпляється рисунок, вказується типова оцінка, 
фактор штрафу та загальний коментар до даного питання. При створенні 
розрахункового питання потрібно ввести формулу правильної відповіді, 
зазначити отриману похибку, її тип та одиницю опрацювання і одиниці 
вимірювання (рис. 82).

Якщо кількість відповідей та одиниць вимірювання недостатня, то не-
обхідно скористатись створенням додаткових бланків. У розділі Параметри 
кількох спроб є можливість встановити Фактор штрафу для кожної наступ-
ної спроби відповіді на питання. У розділі Підказки додається допоміжна 
інформація до питання. У разі необхідності додаткових бланків для підка-
зок потрібно обрати Додати ще одну підказку та зберегти внесені дані.

Питання есе дозволяє в якості відповіді написати текст на кілька абза-
ців. Числове питання створюється у меню пункту Створити питання роз-
ділу Банк питань вибором пункту Есе. При створенні питання зазначається 
назва питання, його повна форма, вказується типова оцінка та загальний 
коментар до даного питання. Також встановлюється формат відповіді, доз-
віл на вкладені файли, зазначається інформація для оцінювачів (рис. 83).

Рис. 82. Додавання відповіді до розрахункового питання
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Питання на відповідність дозволяє створити питання з вибором від-
повідності частин. Відповідь на кожне з декількох суб-питань має бути 
обрана зі списку можливих. Випадкове питання з короткою відповіддю 
створюється у меню пункту Створити питання розділу Банк питань ви-
бором пункту Питання на відповідність.

Випадкове питання з короткою відповіддю створюється у меню пунк-
ту Створити питання розділу Банк питань вибором пункту Випадкове 
питання на відповідність (рис. 84).

Даний тип питання дозволяє вибрати кілька питань, з яких, за кожної 
спроби студента пройти тест, буде вибиратися один, випадковим чином.

При створенні випадкового питання вказується саме питання, макси-
мальна кількість балів за нього, штраф за неправильну відповідь, комен-
тар та кількість питань для вибору від 2 до 10. Завершивши редагування 
питання, його необхідно Зберегти.

Аналогічно створюються й інші тестові питання (вкладені відповіді, 
просте розрахункове, розрахунковий мультивибір, пояснення).

Таким чином, ми розглянули як створюються основні ресурси, які ви-
користовуються для розробки сучасного ЕНК.

Рис. 83. Додавання питання ЕСЕ
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Після наповнення ЕНК навчальним контентом необхідно призначити 
ролі користувачам та надати їм відповідні доступи для знайомства з кур-
сом (рис. 85).

З огляду на те, що з ЕНК можуть працювати викладачі, які не є ав-
торами курсів, передбачено види участі викладача в курсі та певні рівні 
доступу:

Рис. 84. Додавання випадкового питання з випадковою відповіддю

Рис. 85. Допустимі ролі користувачів у системі
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Контрольні запитання та завдання до розділу

1. З якою метою потрібно ВНЗ використовувати систему електронно-
го навчання?

2. Які переваги та недоліки мають системи електронного навчання? 
Назвіть щонайменше три.

3. Як визначити ефективну структуру категорій в MOODLE? Наве-
діть приклади.

4. Хто має створювати оболонки ЕНК? Відповідь аргументуйте.
5. Яким чином краще організувати реєстрацію студентів на ЕНК?
6. Які переваги та недоліки ручної реєстрації користувачів? Назвіть 

щонайменше три.
7. Для чого потрібно створювати групи користувачів в ЕНК?
8. Яку роль відіграє етап проектування ЕНК?
9. Для чого доцільно оцінювати створені ЕНК? Наведіть три аргументи.
10. Для чого потрібно визначати структуру ЕНК?
11. Хто має визначати структуру ЕНК?
12. Чи всі дисципліни повинні мати однакову структуру? Аргументуй-

те свою думку.
13. Чому варто використовувати інноваційні педагогічні технології 

при створенні ЕНК? Наведіть приклади.
14. Яким чином реалізувати індивідуальну траєкторії навчання студента?
15. Яку функцію виконують загальні відомості про курс?
16. Чи потрібно формувати потижневе навантаження в ЕНК?
17. Яку функцію виконує глосарій в ЕНК?
18. Робочу програму сторінки слід додавати файлом чи сторінкою. В 

чому полягає різниця?
19. В якому вигляді краще подавати опис курсу – презентація, карта, 

відео чи текст? Як врахувати різні стилі мислення?
20. Для чого використовується Форум обговорень? Наведіть приклади.
21. Яку функцію виконує путівник по модулю?
22. Яким чином краще формулювати методичні рекомендації для 

модуля?
23. Які можуть бути варіанти структури змістового модуля?
24. Чому потрібно структурувати теоретичні матеріали?
25. Як обрати структуру лекції?
26. Що доцільніше застосовувати – текстову лекцію чи відео? Сформу-

люйте переваги та недоліки.
27. Які можуть бути варіанти додаткових матеріалів? Для чого вони 

потрібні?
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28. Чому потрібно представляти теоретичні матеріали у різних форма-
тах? Наведіть приклади.

29. Як оформити практичні завдання з використання ресурсів форуму 
чи глосарій?

30. Які можуть обиратися варіанти самостійної роботи студентів з ура-
хування індивідуальної траєкторії їх навчання?

31. Як формувати навички співпраці та комунікації у студентів при ви-
конанні практичних завдань?

32. Як організувати групову роботу при виконанні практичних робіт? 
Наведіть приклади.

33. Чому є важливим виконання самостійної роботи для студентів?
34. Які основні вимоги до створення комп’ютерних презентацій?
35. На які моменти потрібно звертати увагу при створенні тесту? Що 

відносиься до типових помилок при створенні тестових завдань?
36. Яку функцію виконує банк тестових завдань?
37. Які переваги та недоліки випадкових питань у тесті?
38. Чи можна використовувати тестування для модульного контролю 

знань? Віповідь аргументуйте.
39. Чи потрібні навчальні тести в ЕНК? Які питання вини повинні 

містити?

Завдання
1. Сформулювати та обґрунтувати етапи створення ЕНК.
2. Написати в системі Moodle загальний опис курсу, що буде містити 

такі матеріали:
• назва курсу;
• цільова аудиторія курсу – для кого створюється ЕНК;
• короткий опис курсу - 2-3 речення;
• повний опис курсу;
• результати навчання студентів за курсом у разі його успішного 

завершення.
3. Налаштувати загальні параметри курсу.
4. Оформити загальні відомості про курс: додати робочу програму, 

тематичний план, критерії оцінювання та джерела.
5. Додати путівник по курсу: створити презентацію чи відео, карту 

курсу.
6. Додати форум для обговорення питань, що будуть виникати у сту-

дентів при вивченні курсу.
7. Додати структуровані теоретичні матеріали ресурсом Лекція в 

ЕНК.
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8. Створити презентацію до обраної теми відповідно до вимог та до-
дати в курс.

9. Доповнити теоретичні матеріали цікавими додатковими ресурсами.
10. Додати практичні завдання в ЕНК.
11. Оформити завдання для самостійної роботи студентів.
12. Структурувати банк тестових завдань (створити категорії).
13. Наповнити банк тестових питань питаннями відповідно до таксо-

номії Блума.
14. Створити навчальні та контрольні тести, наповнити їх питаннями.
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ОЦІНЮВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ 
РОЗРОБЛЕНИХ ЕНК

3.1. Якість сучасного електронного курсу

Проблема забезпчення якості ЕНК як елементу загальної тенденції 
підвищення якості освітніх послуг обумовлена низкою причин:

• жорсткішими стають вимоги до характеристик ЕНК, зокрема ефек-
тивності, ергономічності, надійності, інформаційної безпеки тощо;

• підвищення якості ЕНК носить комплексний характер, залежить 
від якості вихідного навчально-методичного матеріалу, технологій і 
методів, що використовуються для організації процесу навчання на 
його основі, нормативних вимог до організації освітнього процесу 
та технічних умов;

• окрім задоволення в кількісному вираженні необхідності в ЕНК на 
перший план висувається їх якісна характеристика, виникає необ-
хідність на основі наявного ресурсу і технологій отримати більш 
повне задоволення освітнім продуктом.

Висока якість продукції може бути досягнута завдяки системі управ-
ління якістю, яка передбачає упорядковану сукупність взаємопов’язаних 
і взаємодіючих елементів курсу, призначених для досягнення поставленої 
мети – забезпечення необхідного рівня якості при мінімальних витратах.

До основних факторів, що впливають на рівень якості ЕНК, нале-
жать зовнішні і внутрішні вимоги, вимоги до проектування / розробки, 
вимоги до реалізації ЕНК та вимоги до його впровадження і викори-
стання.

В процесі проектування вирішуються такі завдання:
• реалізація вимог законодавства України, нормативної документації 

університету для забезпечення якісних результатів в умовах компе-
тентнісного підходу;
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• розробка детальної модульної структури ЕНК і сценаріїв вивчення 
матеріалу;

• підбір та розробка якісного навчально-методичного контенту;
• підбір форм і технологій контролю результатів навчання, розробка 

контенту для проміжного та підсумкового контролю;
• підбір і структурування допоміжного матеріалу.
На етапі реалізації необхідно вирішити такі завдання:
• забезпечити дизайн вимог до оформлення ЕНК;
• використати сучасні ІК-технологій та сервіси;
• протестувати і налаштувати ЕНК, перевірити його працездатніть та 

надійність у системі електронного навчання.
На стадії експлуатації ЕНК виникає основна проблема – організація 

інформаційно-технологічної підтримки ефективного використання ЕНК 
в процесі навчання та його актуалізація. Основні завдання даного етапу 
полягають в організації інформаційно-методичного супроводу технології 
навчання, аналізі затребуваності курсу та актуальності контенту ЕНК.

Кожен курс може характеризуватися значною кількістю показників 
якості, однак суттєвими є тільки ті, які формують очікування користувача. 
Попередня підготовка до оцінки якості ЕНК включає в себе:

• формування груп показників якості, що відображають особливість 
ЕНК як навчального, програмного та технологічного засобу;

• вибір показників оцінки для кожної групи і методи їх вимірювання;
• визначення рівнів значущості, що показує відповідність між виміря-

ними значеннями характеристик і ступенем задоволеності вимог;
• визначення критерію оцінки, що відображає комплексний результат 

оцінки якості в певному середовищі, яка визначає мету оцінки і кон-
текст зовнішніх умов.

У європейській практиці оцінювання ЕНК здійснюється за параметра-
ми, відображеними у таблиці 11.

Таблиця 11
Оцінювання ЕНК (європейський досвід)

Характеристика Оцінка Коментар

Навчальний план

Розроблений з врахування цільової 
аудиторії

  

Врахована персоналізація та гнучкість 
матеріалів
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Електронне навчання забезпечує гнучкість 
темпів та зручність вибору часу навчання

  

Час для завершення модуля чітко вказаний   

Чітко вказані результати навчання, що 
будуть досягнуті після завершення курсу

  

Результати навчання визначаються 
знаннями, навичками, професійними 
компетенціями, особистісним розвитком  
тощо, або комбінаціями вищезгаданого

  

Наявні докладні передумови (знання і 
навички потрібні перед початком курсу)

  

Зміст підсилює результати навчання та 
логічно структурований

  

Наявний короткий план перед початком 
модулю

  

Контент направлений на особистісно-
орієнтоване навчання

  

Приклади, що використовуються в 
матеріалі є корисними та зрозумілими

  

Мова, що використовується в навчальному 
матеріалі підходить для цільової аудиторії

  

Курс має достатню інтерактивність 
(учасник – до контенту або учасника – до 
учасника), заохочення активної участі 
і дозволяє учасникам перевірити свої 
знання, розуміння і навички

  

Використовуються ігри, що підсилюють 
навчальний контент

  

Забезпечення зворотного зв’язку в рамках 
діяльності

  

Самооцінка відповідає змісту   
Інноваційні підходи до оцінки, як 
електронної співпраця, експертна оцінка 
та самооцінка, утворюють частину курсу
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Наявні критерії оцінювання електронної 
співпраці

  

Незалежні зовнішні навчальні матеріали, 
надання слухачам регулярного зворотного 
зв’язку в рамках діяльності з самооцінки 
та виконання завдань

  

Аудіо доречно доповнює контент курсу   
Відео, що використовується, доповнює 
контент курсу

  

Правильна орфографія та граматика   
Наявність глосарія   
Незнайомі слова виділяються та пов’язані 
з глосарієм

  

Викладення термінології має логічну 
послідовність

  

Курс сприяє вченню предметних освітніх 
результатів та набуттю перекладних 
навичок

  

Курс призначений для забезпечення участі 
в академічних спільнотах за допомогою 
онлайнових соціальних мереж для того, 
щоб навчатись у співпраці

  

Користувацький інтерфейс

Зручна навігація  
Наявність методичних рекомендацій та 
інструкцій

  

Простота та зрозумілість меню   
Всі сторінки для друку мають повну та 
точну інформацію

  

Фони сторінок білі або пастельних 
кольорів, контрастні до кольору тексту і 
насиченості

  

Матеріал курсу надається в 
альтернативних форматах (наприклад, 
стенограми аудіо) для задоволення різних 
потреб слухачів

  



130

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Курс нейтральний за ознакою статі, 
етнічної приналежності, віку і пов’язаних 
з ними питань

  

Елементи, такі як шрифт, текст, підібрані 
оптимально

  

Гармонійна кольорова гама   
Використання доречних анімаційних 
ефектів

  

Графічні об’єкти є доцільними   
Графічні об’єкти відповідають віковим 
та психолого-педагогічним особливостям 
аудиторії

  

Курс відповідає логічній структурі   
Мені подобається працювати з навчальним 
матеріалами

  

Технічні вимоги

Швидкість доступу до курсу   

Курс призначений для ефективної роботи 
на зазначеному обладнанні

  

Системи для спілкування і надання 
інформації є безпечними, надійними і 
забезпечують конфіденційність. Вжито 
заходів для відновлення системи в разі 
збою або поломки

  

Інформація про те, як використовувати 
системи і послуги електронного 
навчання даної установи, надавалася всім 
користувачам у логічний, послідовний та 
надійний спосіб

  

Зв’язок з модераторами забезпечується на 
регулярній основі

  

Модератори мають можливість 
використання різних засобів 
(електронна пошта, телефон, чат тощо), 
щоб взаємодіяти з користувачами 
індивідуально та в групах
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Процедура оцінки в Київському університеті імені Бориса Грінченка 
включає в себе етапи здійснення змістово-наукової та структурно-функці-
ональної експертиз, за результатами яких формулюється висновок щодо 
якості розробленого ЕНК.

3.2. Сертифікація ЕНК

Сертифікація ЕНК на рівні університету здійснюється за вимогами, 
затвердженими у Положенні про ЕНК: порядок створення, сертифікації та 
використання у системі е-навчання.

Комісію з сертифікації ЕНК в університеті очолює проректор з інфор-
матизації навчально-наукової та адміністративної діяльності. Рішення ко-
місії щодо сертифікації ЕНК ґрунтується на висновках двох видів експер-
тиз: змістовно-наукової та структурно-функціональної.

Змістовно-наукова експертиза проводиться кафедрою із залученням 
не менше двох фахівців з предметної галузі та передбачає аналіз науко-
вого рівня матеріалів курсу, відповідності змісту державним стандартам 
освіти, цілям і завданням курсу (рис.86). Оцінюється актуальність змісту, 
новизна матеріалу, що подається, його завершеність і логічна узгодже-
ність. А також змістовне наповнення та методична доцільність створених 
ресурсів, методичних аспектів організації курсу, педагогічно-психологіч-
них засад організації навчальної діяльності студентів та НПП, їх взаємо-
дії, організації системи.
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Процедура проведення змістовно-наукової експертизи включає такі кроки:
• призначення кафедрою експертів (не менше 2-х осіб). За потреби 

кафедра може залучати фахівців відповідної галузі з інших уста-
нов;

• надання автором ЕНК запрошення експертам з посиланням на ЕНК 
та паролем доступу;

• здійснення онлайн експертизи (рис. 86);
• за необхідності підготовка кафедрою окремих критеріїв оцінюван-

ня, що детально враховують специфіку фахових напрямків;
• надання результатів експертизи за запитом кафедри;
• обговорення результатів експертизи на засідання кафедри;
• підготовка експертного висновку кафедри (рис. 87);
• подання експертного висновку кафедри для організації структур-

но-функціональної експертизи.
Структурно-функціональна експертиза передбачає аналіз виконання за-

гальносистемних вимог до ЕНК (табл.12), наявності обов’язкових складо-
вих ЕНК та визначення відповідності кожної складової вимогам (табл. 13).

Якщо за результатами роботи експертів відповідно до означених кри-
теріїв за розроблений ЕНК викладач отримає від 60 до 100 балів, то курс 
буде рекомендований для сертифікації. У разі, якщо кількість балів скла-
дає 30-60 – то такому викладачу рекомендується зарахувати виконану ро-
боту як підвищення кваліфікації з ІКТ (2-й рівень) та доопрацювати ЕНК 
й повторно подати на сертифікацію.

Рис. 86. Змістовно-наукова експертиза ЕНК
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Проведення структурно-функціональної експертизи відбувається 
відповідно до положення, оприлюдненого на сайті університету, по за-
вершенню якої авторам надаються рекомендації та, за потреби, час на 
доопрацювання ЕНК.

У разі недоопрацювання ЕНК автором в установлений термін з будь-
яких причин, для подальшого розгляду даного ЕНК комісією із сертифіка-
ції має бути повторне подання ЕНК на експертизу відповідною кафедрою 
в установленому вище порядку.

Рис. 87. Форма експертного висновку кафедри
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Таблиця 12
Критерії структурно-функціональної експертизи

Складова ЕНК Критерій Примітки
Загальна інформація про курс

Програма курсу Подано без титульного аркуша 
структурованим текстом

*

Можуть 
бути подані 
ресурсом 
Книга або 
окремими 
ресурсами 
Сторінка

Наявність мети та завдань вивчення 
курсу з персоніфікованим зверненням 
до студентів
Наявність вимог до знань, умінь та 
навичок (вхідних та вихідних)
Вказано кількість годин на вивчення 
кожного модуля
Наведено структуру курсу із 
зазначенням назв модулів з анотаціями

Тематичний 
план

Наявність потижневого планування 
проведення лекційних та практичних 
(семінарських, лабораторних) занять 
у формі таблиці (за основу може бути 
взята методична карта курсу)
Наявність потижневого планування 
виконання студентами завдань для 
самостійної роботи

Критерії 
оцінювання

Наведено якісні критерії оцінювання 
різних видів навчальної діяльності

Вказується розподіл оціночних балів 
за виконання різних видів навчальної 
діяльності з кожного модуля 
Наведена таблиця співвідношень 
національних оцінок та оцінок ЕCTS

Друковані 
та Інтернет- 
джерела

Вказуються основні друковані джерела 
з дисципліни 
Вказуються додаткові друковані 
джерела

Наводяться Інтернет-джерела з 
активними гіперпосиланнями

http://інтернет
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Про автора Подано у форматі посилання 
на е-портфоліо, WIKI-сторінку 
або сторінку викладача на сайті 
Університету

*

Термінологічний 
словник http://
moodle.kmpu. 
edu.ua/dn/mod/ 
glossary/view.
php?id=4081

Подано у форматі глосарія *

Означення наводяться до всіх термінів 
у словнику

*

Необхідність зв’язування слів глосарія 
вирішує автор курсу

Оголошення Подано у форматі форуму, містить 
оголошення викладача для студентів

*

Путівник по 
курсу

Містить презентацію курсу/карту 
курсу/форум

*

Матеріали модуля

Наявні методичні рекомендації до вивчення кожного 
модуля: Сторінка/ інструкція/карта модуля/презентація 
модуля)

*

Теоретичний 
матеріал 

Теоретичні навчальні матеріали 
представлені у вигляді ресурсів Лекція, 
Книга

*

Лекція містить гіпертекстовий повний 
(або надлишковий), структурований, 
дозований, візуалізований матеріал, 
може містити посилання на додаткові 
ресурси (відео, аудіо, тексти у курсі 
чи на зовнішніх сайтах), питання на 
перевірку рівня засвоєння поданого 
теоретичного матеріалу

Наявні додаткові мультимедійні (відео-, 
аудіоматеріали) навчально-методичні 
матеріали 

*

Наявні демонстраційні матеріали у 
вигляді презентацій до всіх лекцій 
(тем) (розраховується відповідно до їх 
кількості) 

*
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Практичні 
(семінарські, 
лабораторні) 
роботи

Кожен вид діяльності студента 
представлено ресурсом Завдання, 
Семінар або Форум, якщо за цей вид 
роботи нараховуються бали

*

Наявні окремі ресурси для кожної 
практичної роботи, які містять 
основні структурні елементи: тема, 
мета, методичні рекомендації, список 
завдань, форма подання результатів 
виконаної роботи, критерії оцінювання, 
термін виконання (для всіх робіт) 
(розраховується пропорційно загальній 
кількості робіт)

*

Завдання для 
самостійної 
роботи

Кожен вид діяльності студента 
представлено ресурсом Завдання 
або Форум, якщо за цей вид роботи 
нараховуються бали

*

Наявні методичні рекомендації з 
виконання завдань або додаткових 
навчально-методичних ресурсів для 
самостійного опрацювання або посилань 
на зовнішні інформаційні ресурси

*

Наявні окремі ресурси із завданнями 
для самостійного виконання, які містять 
основні структурні елементи: список 
індивідуальних завдань, форма подання 
результатів виконаного завдання, 
критерії оцінювання, термін виконання 

*

Модульний 
контроль

Наявність контрольних запитань *
Наявність тесту практичного або 
компетентнісного завдання для 
модульного контролю

Підсумкове 
оцінювання

Представлено ресурсом Завдання *

Наявність контрольних запитань, зразку 
білету, опису проведення підсумкового 
оцінювання 

*

Може бути тест для підсумкової 
атестації (від 30 тестових запитань)

*

http://moodle.kmpu.edu.ua/dn/mod/folder/view.php?id=3394
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Таблиця 13
Критерії експертизи ресурсів ЕНК

Критерій Розподіл балів

Відповідність 
журналу оцінок 
задекларованим 
критеріям 
оцінювання

відповідає повністю, наявні розрахункові 
показники для підрахунку рейтингів з 
навчальної роботи та атестації

5

відповідає повністю, розрахункових 
показників немає 3

відповідає не повністю 1

Представлення 
теоретичного 
матеріалу 

матеріал структурований, розбитий 
на порції, працюють кнопки навігації, 
гіперпосилання, наявні графічні 
зображення

10

гіперпосилання працюють, матеріал 
розбитий на порції, недостатньо 
структурований, недостатньо графічних 
зображень

8

гіперпосилань немає або працюють 
некоректно, матеріал неструктурований, 
немає графіки

5

Презентаційні 
матеріали до 
лекцій у Microsoft 
PowerPoint

Виконані за допомогою програмного 
забезпечення для розробки презентацій, а 
саме Microsoft PowerPoint;
Всього з них: 

10

використовуються ключові слова і фрази, 
а не речення 1

на одному слайді виводиться одне 
ключове поняття 1

теоретичний матеріал структурується 
та подається у схемах та організаційних 
діаграмах, цифрові дані подаються у 
вигляді таблиць та діаграм

1

теоретичний матеріал підкріплюється 
графічними зображеннями та відео-
фрагментами

1
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основний зміст подається логічно та 
грамотно 1

організаційні діаграми і графічні зображення 
використовуються відповідно до поставленої 
мети

1

ефекти анімації застосовуються для 
акцентування на визначених моментах, 
поетапного виведення вмісту слайду 
на екран, для демонстрації руху або 
послідовності дій

1

для подання текстового матеріалу 
використовується шрифт з мінімальним 
розміром – 20 пт

1

фон, колір тексту та діаграм відповідають 
правилу 3-х кольорів та їх відтінків (у 
презентації використовувати 3 основні 
кольори та їх відтінки)

1

презентація носить проблемний характер, 
не є точною копією друкованого посібника 1

Можливе 
використання 
презентаційних 
матеріалів до 
лекцій у інших 
ресурсах / сервісах

Альтернативні формати презентаційних 
матеріалів:
SMARTNotebook,http://prezi.com, Libre 
Office,PDF, http://slides.com/ та ін. 10

Подання 
методичних 
рекомендацій 
до виконання 
практичних 
(лабораторних, 
семінарських, 
самостійних) 
робіт

наявні теоретичні відомості чи методичні 
ресурси курсу, комунікативні інструкції, 
посилання на них, подано зміст та 
послідовність виконання роботи, графічні 
зображення, приклад виконання завдання

10

наявні неповні теоретичні відомості чи 
методичні ресурси курсу, комунікативні 
інструкції, посилання на них, подано 
зміст та послідовність виконання роботи, 
приклад виконання завдання, немає 
графічних зображень

8

наявні лише відомості щодо змісту та 
послідовності виконання роботи 5

http://prezi.com
http://slides.com/
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організація різних типів діяльності у 
соціальних мережах: веб-конференції, 
вебінари, вебкасти, подкасти, спільний 
огляд інструментів, блоги, Вікі

Відповідність 
обраних типів 
завдань до 
практичних 
(лабораторних, 
семінарських, 
самостійних) 
робіт поставленій 
меті

всі обрані типи завдань доцільно 
використовувати для перевірки рівня 
формування відповідних компетентностей 

10

завдання, тип яких недоцільно 
використовувати для перевірки рівня 
формування відповідних компетентностей 2

Наявність 
завдань для 
роботи в групах, 
парах

- передбачена та описана спільна робота 
студентів в парах чи в групах;

- у завданнях вказується необхідність 
у створенні спільного продукту 
(результату) групою студентів;

- при виконанні спільних завдань 
вказується необхідність виконання певної 
ролі та конкретного завдання кожним 
студентом;

- передбачається інтенсивне творче 
спілкування між студентами (чат, форум);

- передбачено планування спільної 
діяльності засобами спеціальних 
сервісів, висвітлення результатів 
досліджень (Google-календар, planfix.ru, 
teamlab, карти знань, prezi.com, Youtube 
тощо);

- передбачено використання соціальних 
мереж, сервісів для спільної діяльності 
з документами, обговорення, дискусії, 
мозкових штурмів, рецензування, збору 
та аналізу статистичних даних (yammer, 
http://wikiwall.ru/, padlet, googledocs);

- передбачено систематичне обговорення 
всією групою ходу роботи з метою 
підвищення її ефективності

реко-
мендо-

вано

http://wikiwall.ru/
http://wikiwall.ru/
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Наявність 
компетентнісних 
завдань

- визначена та поставлена проблема;
- чітко/точно вказано види діяльності 
студента, необхідні для виконання 
завдання;

- передбачено «занурення» в контекст 
завдання;

- передбачено самостійний цільовий 
пошук потрібних відомостей студентами;

- передбачено вибір оптимальних 
інструментів для реалізації завдання, 
що забезпечують високу якість його 
виконання;

- можливість виявляти та виправляти 
помилки у процесі виконання завдання;

- подано вимоги до способу представлення 
результатів роботи;

- надано інструмент перевірки, що задає 
способи і критерії оцінювання результату

реко-
мендо-

вано

Наявність 
завдань з 
використанням 
методу 
навчальних 
проектів для 
студентів

- наявність значущих в дослідницькому 
або творчому плані проблеми чи 
завдання, для розв’язування яких 
потрібні інтегровані знання та 
дослідницький пошук;

- дослідницька діяльність у процесі 
навчання;

- створення умов для творчого мислення;
- залучення до процесу мислення знань 

фактів, теорій для винесення суджень та 
прийняття рішень;

- робота у команді;
- фасилітація процесу навчання;
- чітко визначений термін;
- створення кінцевого продукту;
- результати виконаних проектів 

мають бути певним чином оформлені 
(відеофільм, комп’ютерна газета, 
анімаційний мультфільм, веб-сторінка, 
інфографіка)

реко-
мендо-

вано
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Наявність 
завдань, що 
передбачають 
створення 
системи 
індивідуальної 
траєкторії 
навчання

- передбачено опитування потреб кожного 
студента;

- систематично діагностується рівень 
розвитку особистісних якостей студента;

- вибудовується система особистого 
відповідального ставлення студента до 
оволодіння матеріалом навчальної теми;

- кожним студентом ІТН планується 
відповідно до визначених 
фундаментальних освітніх об’єктів та 
індивідуального стилю навчання;

- демонструються особисті освітні 
досягнення студентів та колективне їх 
обговорення;

- для рефлексії та оцінювання наводяться 
завдання різного рівня складності, 
відповідні критерії оцінювання та 
завдання для самооцінювання, взаємного 
оцінювання;

- наявні індивідуальні завдання різного 
типу, засновані на використанні різних 
типів ресурсів

реко-
мендо-

вано

Чіткість та 
зрозумілість 
формулювання 
завдань різних 
типів:

завдання з деталізацією форми подачі 
результатів, з критеріями оцінювання, 
терміном виконання

15

завдання з деталізацією форми подачі, але 
без критеріїв оцінювання 8

завдання зрозуміле, але без деталізації 
форми подачі результатів та критеріїв 
оцінювання

2
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Вимоги до крите-
ріїв оцінювання 
навчальної діяль-
ності студентів:
- модульні кон-
трольні роботи;
- індивідуальні 
навчально-до-
слідні завдання 
(ІНДЗ);
- тести;
- практичні ро-
боти;
- лабораторні 
роботи;
- семінарські 
заняття;
- самостійна 
робота

- наявність графіка оцінювання всіх видів 
діяльності студентів упродовж вивчення 
курсу;

- наявність вхідного оцінювання;
- розмаїття інструментів формувального 

оцінювання (чек-листи, рубрики для 
оцінювання, оціночні листи, тести, 
карти знань, завдання на рефлексію, 
щоденники для оцінювання процесу 
навчання та фіксування спостережень, 
таблиця критеріїв оцінювання, 
узагальнюючі схеми, контрольні 
списки, оціночні форми);

- наявність поточного оцінювання;
- наявність тематичного оцінювання;
- наявність підсумкового оцінювання;
- наявність інструментів самооцінювання

10

Достатність 
коментарів при 
оцінюванні 
навчальних 
досягнень 
студентів

коментарі з вказівками на матеріали для 
навчання та виправлення помилки 5

прості коментарі типу «достатньо добре» 3

Використання 
Форуму як виду 
навчальної 
діяльності

активне використання Форумів для:
- організації групової діяльності 

студентів, консультування у процесі 
виконання завдань;

- обговорення проміжних результатів 
виконання завдання, зворотного зв’язку;

- використання різних типів форумів 
відповідно до потреб курсу

Наповнення 
банку тестових 
завдань

мінімум – від 30 тестових завдань до 
одного модуля *



145

Розділ 3. Оцінювання та використання розроблених ЕНК

Наявність 
категорій у банку 
тестових завдань 
для перевірки 
рівня навчальних 
досягнень

наявні категорії для кожного модуля, 
у кожному з яких є підкатегорії за 
складністю завдань, в кожній підкатегорії 
не менше 10 тестових завдань

5

немає підкатегорій за складністю або моду-
лями, наявні категорії без тестових завдань 3

банк тестових питань заповнений без 
категорій 1

Різноманітність 
типів тестових 
завдань

5 і більше різних типів тестових завдань 5
від 3 до 5 різних типів тестових завдань 3
1-2 типи тестових завдань 1

Використання 
графіки у 
тестових 
завданнях

графічні зображення використовуються 
у формулюванні завдань і як варіанти 
відповідей

5

графічні зображення використовуються 
тільки у формулюванні завдань 3

Формування 
модульних та 
підсумкового 
тесту

здійснюється за допомогою вибору 
випадкових питань з різних категорій 
складності у визначених співвідношеннях

5

здійснюється за допомогою ручного 
вибору питань з різних категорій 
складності у визначених співвідношеннях

3

не дотримані співвідношення за рівнями 
складності 1

Особливі умови

для курсів, де є обов’язковою перевірка 
навичок аудіювання, говоріння тощо, 
допускається форма подання результату 
роботи у вигляді аудіо- чи відеофайлу, 
спілкування/співбесіди у голосовому чи 
відеочаті 

Разом 100

Рішення комісії університету з сертифікації ЕНК формується на основі 
висновків незалежних експертів, подання кафедри та затверджується нака-
зом ректора університету з рекомендацією до використання ЕНК у навчаль-
ному процесі з наданням відповідного Сертифікату, про що адміністрато-
ром робиться відповідна позначка «Сертифіковано» у системі е-навчання.



146

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

3.3. Використання ЕНК студентами
Доступ до ресурсів системи електронного навчання університету – 

персоніфікованим. Кожен студент або викладач має доступ лише до тих 
електронних навчальних курсів, на яких він зареєстрований. Реєстрація 
студентів на ЕНК здійснюється відповідно до навчального плану спеці-
альності та освітньо-кваліфікаційного рівня.

Для початку роботи з системою необхідно авторизуватись, викорис-
тавши посилання Вхід (рис. 88).

Для перегляду доступних курсів в панелі Навігація використовується 
меню Мої курси (рис. 89).

Рис. 88. Авторизація в системі електронного навчання

Рис. 89. Сторінка МОЇ КУРСИ
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У переліку доступних курсів з навчальних дисциплін на сторінці ві-
дображається шифр та назва спеціальності, на яку зарахований студент. 
Обравши спеціальність, можна переглянути усі дисципліни, які потріб-
но опанувати згідно з навчальним планом у кожному семестрі. Поруч 
з назвою кожної дисципліни, для якої існує розроблений електронний 
курс, відображається підсумкова кількість отриманих балів на поточний 
момент (рис. 90).

Всі ЕНК розробляються викладачами відповідно до затверджених в 
університеті вимог та до кредитно-модульної системи навчання.

Кожен ЕНК складається зі вступної частини (загальні відомості про 
курс – робоча програма, тематичний план, критерії оцінювання, глосарій, 
друковані та Інтернет-джерела, презентація та карта курсу, форум тощо), 
навчальних модулів та підсумкової атестації (рис. 91).

Рис. 90. Перелік дисциплін за спеціальністю
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Для створення ЕНК використовуються різні типи ресурсів. Детальний 
опис основних ресурсів подано в таблиці 14.

Рис. 91. Зразок структури навчального модуля ЕНК
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КОРИСНО ЗНАТИ!
Важливі моменти з виконання завдань!
1. Завдання можуть мати обмеження у часі. У цьому випадку зазнача-

ється Доступно та Останній термін здачі. Для того, щоб здати ви-
конане завдання необхідно скористатись меню Здати роботу або 
Завантажити файл. Якщо після надсилання роботи у систему є 
потреба відредагувати відповідь, слід скористатися кнопкою Реда-
гувати мою відповідь (рис. 92).

2. Слідкувати за закінченням терміну завдань можна у блоці Майбут-
ні події (рис. 93). В цьому блоці зазначається останній термін вико-
нання та здачі завдання.

3. Після закінчення терміну виконання завдання вже не можна зда-
вати виконану роботу, тому за термінами необхідно слідкувати. У 
разі, якщо викладач дозволяє таку здачу – в системі відображається 
те, наскільки з запізненням здано роботу.

4. Для перегляду зданої роботи, дати її перевірки, коментарів та фай-
лу, який було надіслано для перевірки, достатньо скористатись по-

Рис. 92. Вигляд завдання для студента
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силанням на потрібну роботу. В результаті на екрані будуть відо-
бражені всі зазначені елементи (рис. 94).

Рис. 94. Вікно перегляду зданої роботи

Рис. 93. Блок Майбутні події
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Особливості тестування
Перед початком тестування слід звернути увагу на:
• час проходження тесту;
• кількість можливих спроб;
• метод оцінювання.
Основні типи запитань, що використовуються в ЕНК, відображено в 

таблиці 15.
Таблиця 15

Вигляд поширених типів запитань у тестах ЕНК

З однією правильною відповіддю:

В такому запитанні лише одна відповідь правильна, її слід обрати:

Також може бути, що слід вибрати тільки з двох варіантів: правильно/
неправильно
З декількома правильними відповідями:

В такому питанні правильних відповідей декілька, їх слід відмітити:
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Відповідність:

В такому запитанні слід встановити відповідність між правою та лівою 
частинами питання (права сторона може містити значення, або цифри 
для встановлення правильної послідовності):

Коротка відповідь:

В такому запитанні відповідь набирається з клавіатури, це може бути 
одне або декілька слів, дата або число:

Коли на всі питання дана відповідь слід обрати у блоці Навігація тесту 
посилання Закінчити спробу. Також у цьому блоці є можливість слідкува-
ти за часом та переходити між запитаннями (рис. 95). Далі, у наступному 
вікні, обрати Надіслати все і завершити тест.
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Ознайомитися із отриманими оцінками з ЕНК можна, обравши в па-
нелі Адміністрування меню Журнал оцінок (рис. 96). У журналі відобра-
жаються виставлені викладачем оцінки за виконані роботи, коментарі до 
них, максимальна кількість балів, яку можна отримати за роботу, за всі 
модулі та окремо за кожен з переведенням у шкалу ЕСTS. Важливим є те, 
що кожен студент бачить в журналі виключно власні оцінки.

Рис. 96. Журнал оцінок студента

Рис. 95. Блок НАВІГАЦІЯ тесту
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3.4. Оцінювання ЕНК студентами

Для здійснення моніторингу використання ЕНК в освітньому процесі 
використовується анкетування студентів наприкінці навчального року або 
семестру.

Студенти, зареєстровані на курсі, заповнюють анкету (рис. 97), у якій 
висловлюють своє ставлення до ЕНК.

Завдяки статистичній звітності системи електронного навчання є 
можливість спостерігати за роботою студентів та викладачів у курсі.

Для цього необхідно в панелі Адміністрування відкрити посилання 
Звіти та обрати Статистика. Далі вказати ЕНК, використання якого нам 
необхідно побачити, тип звіту – діяльність викладача чи діяльність сту-
дента та термін, за який потрібно сформувати звіт (рис. 98).

Рис. 97. Анкета – оцінювання ЕНК студентами
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Зазначивши всі необхідні параметри, використовуємо кнопку Перег-
ляд для формування звіту (рис.99).

У сформованому звіті відображаються графічні та кількісні показни-
ки діяльності на ЕНК усіх користувачів відповідно до присвоєних ролей 
в курсі. Таку вибірку можна формувати за різними видами діяльності в 
курсі та за різними ролями.

Рис. 98. Зазначення параметрів для формування звіту з використання ЕНК

Рис. 99. Звіт з використання ЕНК
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За видами діяльності можна виокремити лише або перегляд, або пові-
домлення, або ж всі види діяльності – перегляди й повідомлення.

За ролями є змога сформувати звіт окремо для студентів, для виклада-
чів та гостей, якщо такий рівень доступу передбачено в курсі.

При виявленні ЕНК, що не використовуються упродовж року після 
його розробки та сертифікації, з’ясовується причина незатребуваності:

• відсутність діяльності зарахованих студентів – понижується рейтин-
говий показник викладача;

• ігнорування системи е-деканату – понижується рейтинговий показ-
ник викладача;

• виключення дисципліни з навчальних планів – ЕНК переноситься в 
архів за поданням кафедри;

• зміна викладача дисципліни – рішенням кафедри зараховується у 
ролі викладача інший викладач;

• інші причини розглядаються на засіданні кафедри та формується 
відповідне рішення.

Якщо ЕНК не використовується рік чи більше, то перед початком 
роботи зі студентами автор має оновити матеріали курсу до актуального 
стану, зміст відповідно до затверджених навчальних програм та функціо-
нальність відповідно до діючих вимог ЕНК.

Контроль за використанням курсу, активністю участі у форумах, відві-
дуванням та відповідністю підсумкового оцінювання здійснюється кафед- 
рою, що забезпечує викладання дисципліни.

Контрольні запитання та завдання до розділу

1. Хто має відповідає за оцінювання ЕНК?
2. Хто формує критерії оцінювання ЕНК?
3. Які компоненти має включати в себе оцінювання ЕНК?
4. Хто має бути експертом при оцінюванні ЕНК?
5. Якою має бути процедура експертизи?
6. Коли потрібно зараховувати студентів на ЕНК?
7. Чи потрібно студентам пояснювати як працювати в ЕНК?
8. Як організувати зворотній зв’язок зі студентами при роботі з ЕНК?
9. Хто повинен контролювати активність студентів на курсі?

Завдання
1. Доповнити курс необхідними матеріалами.
2. Зарахувати колег на курс в ролі «студент» для остаточного доопра-

цювання курсу.
3. Зарахувати студентів на курс.
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УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 
КОНТЕНТОМ: 
ЕЛЕКТРОННИЙ ДЕКАНАТ

4.1. Модуль е-деканат в системі управління 
навчальним контентом середовища MOODLE

З метою організації та проведення моніторингу якості освітнього про-
цесу в університеті розширено стандартні можливості системи електрон- 
ного навчання за допомогою створеного модуля «Електронний деканат» 
(е-деканат). Розробка е-деканату також була одним із завдань, відповідно 
до локального плану Університету Грінченка як учасника міжнародного 
проекту Tempus DESIRE (544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) 
для забезпечення та контролю якості розроблених е-курсів з вбудованих 
систем, що включені до навчального плану підготовки сучасних студентів.

Модуль е-деканат реалізовано за допомогою API (програмного інтер-
фейсу) навчального середовища MOODLE з урахуванням рекомендацій 
офіційної технічної документації (http://dev.moodle.org/). При написанні 
використано технології PHP, MySQL, JavaScript, HTML, JSON.

Суттєвою вимогою для розробки модуля було врахування двох скла-
дових – форми реалізації електронного навчання та вимог до обліку ре-
зультатів освітнього процесу у ВНЗ.

Основним функціоналом розробленого модуля е-деканат є:
• можливість розподілу навчального середовища на підрозділи (ін-

ститути, кафедри);
• створення навчальних курсів з можливістю додаткових налашту-

вань (кількість годин, форма контролю, автори курсу тощо);
• розширення відомостей про групу та студента, що включає в себе спе-

ціальність, спеціалізацію, форму навчання, галузі знань, ОКР тощо;
• створення навчальних планів для напрямків підготовки з можливіс-

тю підключення до них навчальних курсів;
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• сторінка студента для виведення поточних дисциплін, невиконаних 
завдань та успішності студента;

• сторінка групи для виведення успішності студентів та дисциплін за 
поточний період;

• сторінка викладача для виведення неперевірених завдань та нала-
штування навчальних курсів;

• автоматизація перенесення груп у напрямки підготовки для подаль-
шого навчання;

• синхронізація із зовнішньою базою даних для актуалізації відомо-
стей про викладачів, підрозділи, дисципліни тощо;

• автоматизація збирання статистики за дисциплінами, навчальними 
курсами, кафедрами тощо;

• пошук за підрозділами викладачів, груп та студентів для спрощення 
навігації по системі.

Модуль передбачає можливість редагування налаштувань, створення 
нових та видалення старих записів (підрозділів, навчальних курсів, на-
прямків підготовки тощо) за допомогою спеціальних технічних сторінок. 
Користувачі розділені за групами та мають певні права та рівні доступу. 
Таким чином система захищена від неправомірного редагування особи-
стих даних чи налаштувань системи.

Модуль е-деканат складається з чотирьох розділів: особисті сторінки 
студента та викладача (віртуальні особисті кабінети); пошук у системі; 
управління; статистика (рис.100).

Рис. 100. Структура е-деканату
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4.2. Віртуальний кабінет студента –
Сторінка студента

Використання сервісу е-деканат Сторінка студента, що знаходиться 
в панелі Навігація, дає змогу студентові переглядати відомості у своєму 
обліковому записі (ПІБ, e-mail, останній вхід в систему, номер індивіду-
ального плану, шифр групи) звіт успішності, каталог курсів для опануван-
ня за власним вибором (рис. 101).

Звіт успішності можна переглянути як за поточний семестр, так і за 
весь період навчання на обраній спеціальності. У звіті успішності відобра-
жається кількість балів на поточний момент з кожної з дисциплін, оцінка 
за шкалою ECTS, форма контролю та кількість годин, що відводиться на 
вивчення дисципліни.

Відомості про форуми, в обговореннях яких бере участь студент, відобра-
жаються в меню Форуми, що знаходиться на Сторінці студента (рис. 102).

У Форумі, відповідно, можна переглянути в яких саме форумах сту-
дент брав участь у обговоренні та в який період, а також пригадати зміст 
самого обговорення проблемної ситуації.

Рис. 101. Сторінка студента е-деканату
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Завдання, які необхідно виконати студенту з усіх дисциплін, до яких є 
розроблені ЕНК, також можна передивитися на Сторінці студента, ско-
риставшись меню Завдання (рис. 103).

У меню Завдання реалізована можливість перегляду всіх завдань на 
період навчання та завдань, виконання яких необхідно здійснити у поточ-
ному семестрі. У разі обрання певного завдання одразу студент перехо-
дить на його виконання, а вибравши дисципліну – потрапляє на повний 
ЕНК обраної дисципліни.

У курсі студенту надається можливість отримати варіанти завдань; 
відправляти виконані завдання; виконувати тестові завдання; ознайоми-
тись з результатами своїх робіт та тестів; за потреби спілкуватись з викла-
дачем чи представниками навчального відділу (методистами); отримувати 
інформацію щодо навчального процесу.

За допомогою е-деканату здійснюється облік виконання кожним сту-
дентом навчального плану, враховуючи терміни виконання поточного 
контролю (контрольні роботи, тести тощо). У тому числі облік здійсню-
ється за окремим курсом (відповідно до модулів у межах курсу) та квалі-
фікаційною роботою. Обравши зазначену кількість балів в меню Оцінка 
дисципліни – отримаємо дані про успішність за всіма видами діяльності, 
які зазначені в ЕНК дисципліни (Рис. 104). В Оцінках користувача відо-
бражаються назва виконаного завдання, його вага в ЕНК, оцінка (кількість 

Рис. 102. Форуми на сторінці студента

Рис. 103. ЗАВДАННЯ, які потребують виконання в поточному семестрі
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балів та відсоток) за виконане завдання, інтервал в межах якого оцінена 
робота, відгук (коментар), залишений викладачем під час оцінювання, та 
внесок виконаної роботи у весь курс.

Обравши посилання Загальний звіт – відобразяться набрані бали за дис-
циплінами та середній бал за період навчання на спеціальності (рис.105).

Скориставшись посиланням Шифр спеціальності у загальному звіті 
отримаємо результати успішності із зазначенням відсотка виконання на-
вчальної програми з усіх дисциплін по семестрах (рис. 106).

Рис. 104. Відображення оцінювання ЕНК

Рис. 105. Перегляд загального звіту оцінювання
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4.3. Віртуальний кабінет викладача –
Сторінка викладача

У віртуальному кабінеті викладача – Сторінка викладача, окрім пер-
сональних даних та часу останнього входу у систему е-навчання відобра-
жаються дисципліни, які читає викладач, форуми, в яких буре участь у 
обговоренні проблемних питань та каталог курсів, які розробляються ним 
для персонального вибору студентом (рис. 107).

Рис. 107. Сторінка викладача в е-деканат

Рис. 106. Результати успішності за період навчання
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Обравши посилання Форуми на Сторінці викладача зможемо пе-
реглянути:

• форуми за дисциплінами (рис. 108);
• форуми, в обговоренні яких брав участь викладач (рис. 109).

Перейшовши на меню Каталог курсів, яке відображається на 
Сторінці викладача, бачимо всі доступні студентам курси за вибором 
(рис. 110). Серед переліку курсів викладач може обрати ті, які читає, та 
перемістити їх в Мої курси для подальшого аналізу роботи студентів, 
які їх оберуть.

Рис. 108. Форуми за дисциплінами

Рис. 109.  Форуми, в обговоренні
яких викладач брав участь
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Використання е-деканату надає можливість викладачу формувати відо-
мості (звіти, результати навчальної діяльності) щодо роботи студента в курсі. 
Родзинкою сторінки викладача є формування відомостей успішності студен-
тів за кожною з дисциплін. Для цього достатньо на Сторінці викладача обра-
ти у рядку назви дисципліни Відомість обліку успішності (рис.107), вказати 
шифр академічної групи, заповнити стандартні поля, що відображаються у 
відомості (рис. 111), скористатися функцією Експорт та роздрукувати й по-
ставити лише власний підпис у сформованому документі (рис. 112).

Рис. 110. Каталог курсів за вибором

Рис. 111. Заповнення ключових полів для формування відомості успішності
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Експорт даних з модуля е-деканат системи електронного навчання 
здійснюється у звичайний текстовий документ, доступний для редагуван-
ня. Це дає змогу працівникам навчального відділу зареєструвати відомість 
та зазначити її номер.

Рис. 112. Сформована відомість обліку успішності групи
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4.4. Використання е-деканату
керівниками підрозділів

За допомогою модуля е-деканат керівники та методисти навчальних 
відділів, адміністрація структурного підрозділу, університету можуть 
здійснювати не лише облік роботи викладача у системі управління на-
вчальним контентом, виконання ним навчальних доручень, а й контролю-
вати діяльність студентів та успішність в академічних групах. Ці функції 
реалізовано у другому розділі модуля – Пошук в системі, в якому окремо 
виділено пошук студентів (за прізвищем), викладачів (за прізвищем) та 
академічних груп (за шифром спеціальностей) по інститутах.

Знайшовши в системі е-навчання необхідного студента чи викладача, ад-
міністратори (методисти) потрапляють у віртуальні кабінети обраних осіб та 
мають змогу перегляду всіх видів діяльності учасників навчального процесу.

Досить зручним для методистів та керівників навчальних відділів є мож-
ливість перегляду успішності академічних груп з усіх дисциплін за поточний 
семестр (рис. 113), що дає змогу оперативно формувати відомості для нараху-
вання стипендії студентам та постійно контролювати їхню успішність.

Рис. 113. Облік успішності академічної групи
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Обравши посилання Навчальні курси, що знаходиться у меню Управ-
ління модуля е-деканату, маємо змогу переглянути всі наявні в системі 
ЕНК, дізнатись дані про кафедру, що відповідає за їх впровадження, про 
сертифікацію ЕНК (рис. 114). За допомогою Фільтрів можемо отримати 
статистичні звіти зі створених ЕНК за кафедрою або спеціальністю.

Перейшовши за посиланням Напрям підготовки (спеціальність) ад-
міністрація ВНЗ має змогу ознайомитись із відомостями успішності сту-
дентів з усіх дисциплін обраної спеціальності (рис.115).

Окрім обліку успішності за дисциплінами, керівники мають змогу про- 
аналізувати й відвідування ЕНК студентами. Для цього необхідно перейти 
на посилання з назвою необхідного ЕНК, в панелі Навігація обрати Учас-
ники (рис. 116). Зазначивши необхідні фільтри, а саме доступні групи, неак-
тивні користувачі більше ніж (день, тиждень, місяць, рік тощо) та роль сту-
дента - можна ознайомитися зі списком студентів, які не працюють з ЕНК.

Рис. 114. Перелік навчальних курсів

Рис. 115. Облік успішності за дисциплінами спеціальності
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Розділ Управління модуля е-деканат дає змогу переглядати та реда-
гувати (користувачам з відповідними правами адміністрування системи) 
категорії:

• навчальні курси (для кожної спеціальності відображаються розроб- 
лені ЕНК з міткою внутрішньої сертифікації);

• список авторів курсів (за назвою ЕНК можна дізнатись ПІБ роз-
робника);

• порожні курси (не містять створених навчальних ресурсів);
• галузі знань, спеціалізації, підрозділи, ОКР, форми навчання (про-

стий перелік у вигляді довідника);
• спеціальності (перегляд дисциплін на весь період опанування сту-

дентами обраної спеціальності у розподілі за семестрами);
• відрахування студентів (після завершення навчання);
• синхронізація LDAP (синхронізація облікових записів користува-

чів через систему єдиного входу до е-ресурсів Університету Грін-
ченка).

Рис. 116. Облік відвідування студентів
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4.5. Статистична звітність для прийняття 
управлінських рішень з якості освіти ВНЗ

Всі статистичні звіти по роботі і використанню системи е-навчання 
дає змогу переглянути та проаналізувати четвертий розділ е-деканату – 
Статистика.

Загальна статистика дає змогу аналізувати загальну інформацію про 
систему е-навчання та розроблені в ній ЕНК (рис. 117).

У загальній статистиці відображаються детальні відомості по кожно-
му ЕНК:

• кафедра, за якою закріплена дисципліна / ЕНК;
• напрям підготовки, для якого розроблений ЕНК;
• сертифікований чи ні ЕНК;
• автори-розробники ЕНК;
• зараховані викладачі;
• перша активність автора;
• кількість зарахованих студентів;
• кількість зарахованих академічних груп;
• активність студентів у ЕНК;
• кількість тестів у ЕНК;
• кількість виконаних студентами тестів;
• надіслано завдань на перевірку;
• кількість ресурсів у ЕНК.
Статистика за дисциплінами дозволяє аналізувати роботу викладачів 

обраної кафедрі та студентів на ЕНК (рис. 118).

Рис. 117. Загальна статистика системи е-навчання



173

Розділ 4. Управління навчальним контентом: електронний деканат

За допомогою статистики за дисциплінами відображається викори-
стання ЕНК викладачами кафедри: зараховані академічні групи на ЕНК, 
їх шифр, кількість студентів, активність студентів у розрізі кожної групи, 
загальна кількість видів діяльності та викладачі, які використовують да-
ний ЕНК в освітньому процесі.

Для отримання інформації про діяльність кафедри по роботі з ЕНК в 
загальному вигляді розроблена «статистика за ЕНК» (рис. 119).

Статистика наповнення курсів дає змогу провести моніторинг ство-
рення та наповнення ЕНК та їх сертифікації у порівнянні із загальною 
кількістю всіх навчальних дисциплін на кафедрі. Містить такі дані:

• кількість дисциплін на кафедрі;
• кількість створених ЕНК;
• кількість ЕНК, які необхідно створити (відсутні ЕНК);
• кількість порожніх ЕНК (створена оболонка, але навчальний кон-

тент у ЕНК відсутній);
• наповнення ЕНК контентом менше 40%;
• наповнення ЕНК контентом понад 40%;
• кількість переглядів ЕНК;

Рис. 118. Статистика ЕНК за дисциплінами

Рис.119. Статистика наповнення курсів (ЕНК) за кафедрою
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• кількість ЕНК, на які зараховані викладачі;
• кількість сертифікованих ЕНК.
Аналогічну вибірку можна сформувати не лише за кафедрою, а й за 

всіма інститутами (рис. 120).

Наступна сторінка статистики створена для аналізу діяльності студента 
та викладача у певному ЕНК (рис. 121). У звіті подаються зведені дані про 
зараховані групи (шифр, кількість), загальну кількість студентів, фіксуєть-
ся кількість студентів, які взагалі не заходили в ЕНК та не заходили більше 
30 днів, кількість надісланих на перевірку робіт, пройдених тестів, повідом- 
лень у форумах, кількість перевірених та неперевірених робіт викладачем та 
ручне редагування журналу оцінок та дата останнього використання ЕНК.

Цілісну картину використання ЕНК в освітньому процесі відображає 
чергова сторінка статистики, в якій можна побачити кількість курсів, що 

Рис. 120. Статистика наповнення курсів (за ЕНК) інститутами

Рис.121. Статистика діяльності у ЕНК
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використовується на навчальних заняттях порівняно із загальною кількі-
стю дисциплін. В статистиці також відображається загальна кількість за-
рахованих груп, кількість студентів та їх активність у ЕНК за навчальний 
рік (рис. 122).

Використання модуля е-деканат у системі електронного навчання уні-
верситету дає можливість здійснювати постійний моніторинг створення 
і використання навчального електронного контенту, окремих е-ресурсів, 
спостерігати та аналізувати діяльність усіх учасників освітнього проце-
су. Відкритість всіх статистичних звітів спонукає викладачів до розробки 
якісних сучасних електронних ресурсів, які привернули б увагу студентів 
та сприяли опануванню дисципліни.

В цілому, розроблені та сертифіковані електронні навчальні курси з 
дисциплін, які розміщуються у системі електронного навчання, є одним із 
ключових інструментів оцінювання рівня використання ІКТ в навчальній 
діяльності та якості освітнього процесу університету.

Контрольні запитання до розділу

1. Які складові входять до модуля е-дакенат? Які функції кожна з них 
виконує?

2. Які функції виконує модуль е-деканат?
3. Які можливості передбачає модуль е-даканату?
4. З яких розділів складається модуль е-деканату? Для чого вони 

призначені?
5. Які відомості відражаються на сторінці віртуального кабінету 

студента?

Рис.122. Статистика використання ЕНК
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6. Де і як можна переглянути звіт про успішність студента з усіх 
дисциплін?

7. Які відомості містяться у віртуальному кабінеті викладача?
8. Які додаткові можливості надає викладачеві використання е-де-

канату?
9. Які можливості надає е-деканат для керівників та методистів на-

вчальних відділів?
10. Які відомості можна переглянути у розділі Статистика?
11. Які можливості надаються при роботі зі статистикою напов-

нення курсів?
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Додаток 1

Стилі навчання 
Опитувальник VARK

Виберіть відповіді, які найбільше Вам підходять.
Варіантів може бути декілька.
Якщо жодна з відповідей не підходить, залиште поле незаповненим.

1. До Вас звернувся чоловік, який хоче дістатися до аеропорту, вокза-
лу або центру міста, в якому Ви живете. Ви:
a. проведете цю людину;
b. поясните на словах, в якому напрямку рухатися;
c. напишете інструкції (без карти);
d. покажете дорогу схематично (у вигляді карти).

2. Ви не впевнені, як слід написати слово «сувиренітет» або «сувере-
нітет». Ви:
a. подумки уявите, як пишуться обидва слова, і виберете одне з 

них;
b. подумаєте, як вимовляється кожне слово і виберете за звучанням;
c. знайдете в словнику;
d. напишете обидва слова на папері і потім виберете одне з них.

3. Ви організовуєте вечірку для групи людей. Для того, щоб дізнатися 
їх думку з приводу майбутнього свята, Ви:
a. опишете на словах найцікавіші моменти майбутнього свята;
b. використаєте карту або Інтернет-сайт, щоб показати їм можливі 

місця проведення вечірки;
c. надасте їм сценарій свята у письмовому вигляді;
d. зателефонуєте або напишете електронного листа.
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4. Ви збираєтеся приготувати щось особливе для своєї родини і для цього:
a. приготуєте те, що Ви знаєте без будь-яких інструкцій;
b. запитайте рецепт страви у друзів;
c. знайдете страву в кулінарній книзі, віддаючи перевагу тій, що 

на зображеннях виглядає більш привабливо;
d. використаєте вже перевірену Вами на практиці книгу з кулінар-

ними рецептами.

5. Група туристів хоче більше дізнатися про парки та заповідники, які 
розташовані у Вашій місцевості. Ви:
a. розповісте про парки та заповідники самі або організуєте зу-

стріч з екскурсоводом;
b. покажете їм фотографії або книги з ілюстраціями;
c. запропонуєте прогулятися парками та заповідниками разом з 

Вами;
d. запропонуєте почитати книгу чи брошуру про парки та заповід-

ники.

6. Ви збираєтеся купити цифровий фотоапарат або мобільний теле-
фон. Що, крім ціни, може вплинути на Ваше рішення?
a. демонстрація роботи технічного пристрою;
b. читання технічних характеристик;
c. сучасний дизайн і привабливий зовнішній вигляд;
d. продавець, який демонструє товар.

7. Згадайте час, коли Ви вчилися чомусь уперше (не вибирайте для 
прикладу набуття фізичних навиків, таких як їзда на велосипеді). 
Навчання Вам давалося легше всього, коли інформація:
a. була наочно продемонстрована;
b. виходила від людини, яка пояснювала основні моменти і відпо-

відала на запитання;
c. була представлена у вигляді діаграм і графіків, тобто візуальних 

компонентів;
d. була представлена у вигляді письмових інструкцій, наприклад, 

у довіднику користувача або у підручнику.

8. У Вас болить коліно. Будучи на прийомі у лікаря, Ви хотіли б, щоб він:
a. запропонував почитати книгу, в якій описана проблема чи надав 

адресу Інтернет-сайту, на якому можна знайти всю потрібну ін-
формацію;
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b. використовував пластмасову модель коліна для того, щоб наоч-
но продемонструвати джерело болю;

c. словесно описав причину болю;
d. схематично зобразив причину неприємних відчуттів.

9. Ви хочете вивчити нову комп’ютерну програму або гру. Для цього Ви:
a. прочитаєте письмові інструкції, що додаються до програми;
b. поговорите з людьми, які розбираються в програмі;
c. скористаєтеся клавіатурою або панеллю керування без озна-

йомлення з інструкцією;
d. будете діяти, спираючись на графіки і схеми, представлені в ке-

рівництві.

10. Я віддаю перевагу веб-сайтам з:
a. віртуальними кнопками, на які необхідно натиснути, «перетяг-

нути» або спробувати виконати певне завдання;
b. яскравим (барвистим) і продуманим веб-дизайном;
c. цікавими словесними описами, переліком понять та їх пояснен-

нями;
d. аудіо-компонентами, за допомогою яких можна слухати музику, 

радіопрограми, інтерв’ю.

11. Що, крім ціни, може вплинути на Ваше рішення купити нову доку-
ментальну або наукову книгу?
a. її зовнішній вигляд;
b. прочитання окремих фрагментів книги;
c. рекомендація товариша;
d. наявність у ній подій, заснованих на реальних життєвих фактах.

12. Для того, щоб навчитися робити фотографії на своєму новому циф-
ровому фотоапараті Ви використовуєте книгу, навчальний диск або 
веб-сайт і хотіли б:
a. мати можливість поставити питання і поговорити з приводу бу-

дови і роботи фотоапарата;
b. користуватися чіткими словесними інструкціями з переліком 

ключових понять і того, що необхідно зробити;
c. щоб були представлені схеми, які зображують фотоапарат і його 

окремі частини із зазначенням їх функціональних можливостей;
d. мати досить велику кількість прикладів добре і погано зробле-

них фотографій і рекомендацій щодо їх поліпшення.
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13. Ви віддаєте перевагу викладачеві або доповідачу, який в процесі 
своєї промови використовує:
a. демонстраційні моделі або практичні завдання;
b. інтерактивні методи, тобто питання – відповідь, бесіда, групова 

дискусія, запрошені гості;
c. роздатковий матеріал, книги або зачитування окремих фрагмен-

тів інформації;
d. графіки, таблиці, схеми або діаграми.

14. Ви взяли участь у змаганнях або пройшли тест і хотіли б отримати 
оцінку своїх результатів. Бажано, щоб вона була представлена   Вам:
a. з використанням прикладів того, що Ви зробили;
b. письмово, у вигляді описів Ваших результатів;.
c. кимось усно;
d. з використанням графіків, які демонструють Ваші досягнення.

15. Ви збираєтеся зробити замовлення в ресторані або кафе. Ваше за-
мовлення буде основане на:
a. вже випробуваних стравах;
b. пораді офіціанта або друзів;
c. описі страви в меню;
d. зовнішньому вигляді страви, яку їдять інші або на зображенні 

страви в меню.

16. Ви повинні виступити з важливою промовою на конференції або з 
особливої нагоди, тому Ви:
a. запропонуєте графіки, діаграми або таблиці, щоб допомогти по-

яснити основні моменти;
b. складете короткий план і попрактикуєтесь говорити;
c. напишете промову повністю і вивчите її, прочитавши кілька разів;
d. зберете багато прикладів і реальних фактів, щоб зробити допо-

відь більш цікавою і змістовною.
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Таблиця результатів:

№ a b c d A (aural) Аудіальний стиль – 
люди, які роблять наголос на слухові 

відчуття, використовують ритм, музику, 
слухають записи, складають віршики для 

кращого засвоєння інформації.

K (kinesthetic) Кінестетичний стиль –
люди, які вчаться діючи, малюють 

схеми, використовують навколишні 
об’єкти або беруть участь у рольових 

іграх.

R (read/write) Вербальний стиль – 
люди, які використовують словесні 
прийоми в письмовій та усній мові, 

наприклад, роблять конспекти або 
проговорюють інформацію вголос.

V (visual) Візуальний стиль – 
люди, що воліють використовувати в 

процесі навчання картинки, зображення, 
діаграми, кольори і діаграми зв’язків.

1 K A R V
2 V A R K
3 K V R A
4 K A V R
5 A V K R
6 K R V A
7 K A V R
8 R K A V
9 R A K V
10 K V R A
11 V R A K
12 A R V K
13 K A R V
14 K R A V
15 K A R V

16 V A R K
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ПРИКЛАДИ ОРІЄНТОВИХ 
ЗАВДАНЬ
НА ОЦІНЮВАННЯ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЕНК

Оцінювання текстового матеріалу

Завдання:
Оцініть за наведеними критеріями (табл.) приклади подання теоретичного 

матеріалу (http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=1) 
у ролі «Студент» і ролі «Викладач». Надайте рекомендації для покращення 
структури навчального матеріалу у форумі до завдання. 

Рис. 123. Вигляд завдання у ЕНК, поданого в Moodle

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=1
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Таблиця 16 
Критерії оцінювання теоретичного матеріалу

Критерії «Студент» «Викладач»

1. Основний зміст подається логічно та 
грамотно

2. Основний зміст розбитий на невеликі за 
обсягом структурні одиниці матеріалу

3. Теоретичний матеріал містить цікаві 
факти, приклади, сучасні питання

4. Матеріал носить проблемний стиль 
подання

5.
Теоретичний матеріал містить 
приклади у вигляді опису (посилань) 
на реальні життєві ситуації, кейси

6.
Теоретичний матеріал структурується 
та подається у схемах та 
організаційних діаграмах

7. Наявність внутрішніх та зовнішніх 
посилань

8. Теоретичний матеріал подається у 
порівнянні, аналізі, містить висновки

9. Існують означення чи посилання на 
глосарій

10.
Наявність проблемних питань для 
перевірки засвоєння теоретичного 
матеріалу

Оцінювання презентацій

Завдання:
Оцініть за наведеними критеріями приклади презентацій до лекцій 

(http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=2) у ролі 
«Студент» і ролі «Викладач». Надайте рекомендації для покращення 
структури навчального матеріалу. 

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=2
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Таблиця 17
Критерії оцінювання презентацій

Критерії «Студент» «Викладач»

1. Наявність чітких зрозумілих 
конкретних цілей

2. Передбачена структура та план 
презентації

3. Матеріал презентації не є копією 
лекційного, а доповнює його

4. Містить не більше за 20 слайдів (по 3 
хв. на один слайд)

5. Наявність узагальнюючих матеріалів у 
вигляді схем, таблиць та висновків

6. Доцільність використання анімації

7. Швидкий пошук необхідної інформації

8. Можливість швидкого засвоєння 
необхідної інформації

9. Допомагає вирішити поставлені 
навчальні проблеми

10. Додатковий навчальний матеріал 
винесений з основного 

Оцінювання відео

Завдання:
Оцініть за наведеними критеріями приклади відеоматеріалів (http://e-

learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=3) у ролі «Сту-
дент» і ролі «Викладач». Надайте рекомендації для покращення подання 
матеріалу. 

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=3
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=3
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Таблиця 18 
Критерії оцінювання відео

Критерії «Студент» «Викладач»

1. Час відеофрагмента не перевищує
6-7 хв.

2. Картинка відео постійно змінюється 
(кожні 5-10 с.)

3. Наявна візуалізація тексту
4. Доповнення основного матеріалу
5. Логічність, послідовність
6. Якісне зображення
7. Якісний звук

Оцінювання завдань для проведення 
практичних, семінарських занять
та самостійної роботи

Завдання:
Оцініть за наведеними критеріями приклади представлення завдань 

для проведення практичних, семінарських занять та самостійної роботи 
(http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=4) у ролі 
«Студент» і ролі «Викладач». Надайте рекомендації для покращення по-
дання завдань. 

Таблиця 19
Критерії оцінювання завдань

Критерії «Студент» «Викладач»
1. Чіткі, зрозумілі, досяжні цілі завдань
2. Зрозумілий принцип добору завдання 

кожним слухачем
3. Зрозумілий формат відповіді та спосіб 

звітування перед викладачем
4. Вказано час виконання завдання
5. Наявність чітких критеріїв оцінювання 

для кожного завдання

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=567&section=3
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6. Передбачена можливість самостійно 
оцінити результати виконання завдань, 
подана спеціальна таблиця для 
оцінювання

7. Завдання має чітку структуру
8. Завдання пов’язані з реальними 

життєвими ситуаціями
9. Завдання передбачають аналіз різних 

ситуацій, сайтів, джерел, означень тощо
10. Наведено посилання на опис реальних 

ситуацій, відео, презентацій
11. Завдання цікаві та зрозумілі
12. Передбачена робота у проекті або є 

частиною проекту
13. Передбачена групова робота або 

робота в парах
14. Подано критерії оцінювання співпраці

15. Передбачена ігрова діяльність, вказано 
ролі

16. Надана можливість проявити 
винахідливе аналітичне, творче 
мислення

17. Є можливість проявити інформаційну 
грамотність – здійснити пошук 
потрібних матеріалів в Інтернеті

18. Передбачає спільне обговорення

19. Формує і розвиває вміння брати 
відповідальність на себе

20. Розвиває самостійність

21. Передбачено різнорівневі за 
складністю завдання

22. Є можливість проявити себе і показати 
високу продуктивність праці

23. Передбачені додаткові завдання. 
Завдання підвищеної складності
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KAHOOT!

Безкоштовний онлайн-сервіс Kahoot! дає змогу створювати інтерак-
тивні навчальні ігри: вікторини, обговорення, опитування.

Створення ресурсу
1. Перейдіть за посиланням – https://getkahoot.com/
2. Для реєстрації скористайтесь «Sing up for free!».

3. Заповніть реєстраційні дані:

https://getkahoot.com/
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4. Для створення тесту, обговорення чи опитування оберіть відповід-
ну категорію.

5. Додайте назву, за бажанням зображення, мову, ключові слова та ка-
тегорію:

6. Після зазначення відповідних полів оберіть «Ok, Go».
7. Для додавання нового запитання скористайтесь «Add question».
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8. Вкажіть текст запитання, час відповіді та варіанти відповідей. Піс-
ля цього оберіть «Next».

9. Запитання з’явиться у списку Питань опитування. Запитання 
можна перемістити, дублювати, видалити та редагувати:
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10. Для збереження введених запитань їх потрібно зберегти за допомо-
гою «Save».

Запуск програми Kahoot! для проведення опитування
(рекомендації для викладача)
1. Перейдіть за посиланням – https://getkahoot.com/
2. В списку ресурсів знайдіть потрібний та оберіть «Play».

3. Виберіть тип проходження опитування.

https://getkahoot.com/
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4. На екрані з’явиться вікно демонстрації Game PIN, пароль з якого 
необхідно повідомити учасникам.

Рекомендації для студентів
1. Перейдіть за посиланням https://kahoot.it 
2. Додайте Game PIN:

3. Вказіть Ім’я та розпочніть опитування, обираючи потрібний варі-
ант відповіді або фігуру.

 Відображення варіантів відповідей на екрані викладача

https://kahoot.it
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 Відображення для студентів:

4. Після того, як учасники опитування відповіли на запропоновані за-
питання, на екрані викладача відобразиться вікно статистики.

Робота з ВІКІ-ПОРТАЛОМ

Вікі-портал функціонує за спеціальною технологією, яка називається 
«вікі». Використовуючи вікі-технологію, можна без будь-яких зусиль роз-
міщувати різноманітні освітні веб-ресурси, обмінюватись думками, ство-
рювати освітні веб-ресурси на основі вкладу багатьох учасників.
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На основі такої технології створюються енциклопедії, різні наукові 
проекти. Головна особливість Вікі-технології полягає в тому, що будь-яка 
людина може зареєструватися на порталі та написати за певними вимо-
гами статтю у обраному проекті. Інші зареєстровані користувачі можуть 
таку статтю дописувати або вносити різні зміни. Історія створення кожної 
статті зберігається на порталі, що дозволяє її авторові проаналізувати всі 
зміни та за потреби або їх прийняти або відхилити.

Вікі-портал дає користувачам змогу:
• створювати статті;
• редагувати статті;
• переглядати правки інших;
• переглядати історію редагувань;
• працювати вже з готовими шаблонами;
• Брати участь у проектах та обговореннях.

Для зручності редагування статей на Вікі-порталі встановлено візу-
альний редактор:

До основних інструментів належать:
Інструмент Опис

Форматування виділеного тексту напівжирним

Форматування виділеного тексту курсивом

Додавання підпису

Додавання посилання

Додавання зображення (увага, спочатку зображення 
потрібно завантажити на портал, а вже потім додати його 
назву цим інструментом)

Додавання виноски

Для відображення додаткових елементів потрібно натиснути на «До-
датково».
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Інструмент Опис

Створення заголовків різних рівнів

Створення маркованого списку

Створення нумерованого списку

Відмова від розпізнавання wiki-розмітки (код 
відображатиметься без інтерпретації wiki-рушієм)

Перенесення тексту на наступний рядок

Збільшення виділеного тексту

Зменшення виділеного тексту

Перетворення тексту у верхні індекси

Перетворення тексту у нижні індекси

Додавання галереї

Створення перенаправлення на іншу статтю

Додавання таблиці

Для додавання спеціальних символів до статті потрібно скористатись 
кнопкою «Спеціальні символи»:
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Також існує вбудована довідка для перегляду кодів для редагування 
статті з використанням wiki-розмітки:

Основи роботи з wiki-розміткою
Wiki-розмітка або вікі-текст полегшена мова розмітки, що вико-

ристовується для запису сторінки у вікі-сайти, як-от Вікіпедія, а також 
є спрощеною альтернативою та проміжною ланкою до HTML. Кінцевим 
призначенням wiki-розмітки є перетворення в HTML, який, у свою чергу, 
відображається у веб-браузерах.

Розділи, абзаци, списки та рядки
Заголовки пишуться як текст, оточений однаковою кількістю символів 

«=» з обох сторін. Заголовки першого рівня статей використовуються для 
формування структури статті. Рівень відповідає кількості знаків «=»:

== 2 рівень ==
=== 3 рівень ===
==== 4 рівень ====
===== 5 рівень =====
Для початку нового рядка без створення абзацу можна використати 

тег <br>.
Для створення маркованого списку використовується символ «*»
*Пункт 1
*Пункт 2
*Пункт 3
Для створення нумерованого списку використовується символ «#»
#Пункт 1
#Пункт 2
#Пункт 3
Двокрапка створює відступ для рядка чи параграфа.
Якщо рядок починається з пропуску, то форматування до нього не 

застосовується і він матиме фіксований розмір (можна використати для 
опису алгоритмів).

Для відділення абзаців лінією використовуються «----».
Для форматування тексту по центру використовується тег <center>.



196

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Додавання посилань
Посилання – дуже важливий елемент будь-якої сторінки на Вікі. По-

силання необхідні для:
• подальшого ознайомлення з темою;
• перевірки неоднозначних тез (зокрема якщо є підозра у вандалізмі);
• мінімізації суперечок між авторами;
• підвищення загального рівня довіри до Вікі;
• уникнення звинувачень у плагіаті та крадіжках інтелектуальної 

власності;
• зменшення дублювання інформації
Користувач, що пише статтю, зобов’язаний вказувати джерела інфор-

мації. Посилання мають мати відношення до теми статті. Не потрібно ду-
блювати посилання. Виключенням можуть бути великі статті. Достатньо 
одного посилання на сторінку, при першому згадуванні.

Можна вказувати посилання на інші Вікі (наприклад, Вікіпедію), сто-
рінки сайтів університету, репозитарії та інші освітні ресурси.

При цьому бажано вказувати мову сторінки, після посилання, якщо 
вона відрізняється від державної.

Не рекомендується робити посилання на блоги, форуми, портали, ка-
талоги посилань, результати пошукових запитів (наприклад http://www.
google.com/search?q=шукайте_самі)

Внутрішні посилання це посилання на внутрішні Вікі-сторінки. Щоб 
додати посилання слід скористатися інструментами редактора.

Якщо сторінка вже існує на вікі, то слід почати писати її назву. Ре-
дактор автоматично покаже знайдені за першими літерами або словами 
сторінку.

Зовнішні посилання обов’язково мають починатися з http://, наприк- 
лад http://kubg.edu.ua.

Додавання зображень
У вікі-статті можна використовувати тільки зображення, які були по-

передньо завантажені на Вікі-портал. Для завантаження зображення вико-
ристовується сторінка Завантажити файл. 

Якщо зображення з якоїсь причини не відображається, то на його міс-
ці зберігається назва.

http://www.google.com/search?q=%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%96
http://www.google.com/search?q=%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%96
http://kubg.edu.ua
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Коди для додавання зображення в статтю:
[[Зображення:Wiki.png]]
[[Зображення:Wiki.png|випиляна земна куля]] – зображення з альтер-

нативним текстом.
Після вертикальної лінії зазначаються параметри зображення:
• Міні – відображення зменшеного варіанту зображення;
• 100 px – зазначення розміру зображення в px;
• Ліворуч – вирівнювання зображення ліворуч;
• Праворуч – вирівнювання зображення праворуч;
• Центр – вирівнювання зображення по центру.

Форматування тексту з використанням wiki-розмітки

Вигляд тексту на сторінці 
перегляду Вигляд wiki-розмітки

Курсив, Жирний, Жирний + Курсив.
• Є подвійні і потрійні апострофи, і 

нема подвійних лапок.
• Зауважте, що на більшості 

браузерів, вони мають подібне 
значення, що жирний текст і курсив

‘’Курсив’’, ‘’’Жирний’’’, 
‘’’’’Жирний + Курсив’’’’’

Шрифт друкарської машинки для 
технічних термінів.
• З семантичних міркувань, <code> 

треба використовувати замість 
<tt> для комп’ютерних текстів. (tt 
насправді ‘телетайп’, а не ‘технічні 
терміни’)

Шрифт друкарської машинки 
для <tt>технічних термінів 
</tt>

Можна використовувати маленький 
текст для підписів

Можна використовувати 
<small>маленький текст 
</small> для підписів

Можна перекреслювати вилучений 
текст і підкреслювати новий

Можна <strike>перекреслювати 
вилучений текст</strike>
і <u>підкреслювати новий</u>

Додавання змісту сторінки
Коли сторінка має принаймні чотири розділи, зміст (TOC – Table Of 

Content – таблиця змісту, зміст) з’явиться перед першим заголовком (після 
вступу). Запис виразу __TOC__ у будь-якій частині сторінки веде до поя-
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ви TOC у вказаному місці. Запис виразу __NOTOC__ у будь-якій частині 
сторінки веде до зникнення TOC. 

Додавання змінних до сторінки
Для додавання відомостей, які автоматично оновлюються, додаються 

«змінні» за рахунок використання спеціальних шаблонів.

Шаблон змінної Вигляд на сторінці перегляду
{{CURRENTMONTH}} 07
{{CURRENTMONTHNAME}} липень
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} липня
{{CURRENTDAY}} 6
{{CURRENTDAYNAME}} середа
{{CURRENTYEAR}} 2016
{{CURRENTTIME}} 18:43
{{NUMBEROFARTICLES}} 641 169

Примітка: NUMBEROFARTICLES: кількість сторінок в основному 
просторі імен, які містять посилання і не є перенаправленнями на інші 
сторінки.

Категоризація статей
Категорії потрібні для організації статей в групи, що полегшують орі-

єнтацію на Вікі-порталі та дозволяють швидко знаходити потрібну інфор-
мацію, не користуючись пошуком або алфавітним покажчиком. Категорії 
повинні бути інформативними та корисними.

Система категорій є ієрархічною. Деякі категорії можуть бути підка-
тегоріями іншої категорії або належати до декількох категорій одночасно.

Для створення категорії використовується код [[Категорія:Назва]].

Сервіс POWTOON

POWTOON – це хмарний сервіс, що дозволяє створювати анімовані 
презентації та відео. Він був створений Іллею Спітальніком і Даніелем 
Затуранскім в 2012 році. В безкоштовної версії дозволяє створити до 45 с 
відео та презентації (для створення більш тривалого відео необхідно ви-
користовувати платну підписку).
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Передбачена можливість користуватися шаблонами, використовувати 
анімовані мальовані персонажі і об’єкти для додавання на слайди, додава-
ти музику і т.д. Додавання об’єктів засноване на простому їх перетягуван-
ні до робочого поля редактора для подальшої зміни.

Вікно сервісу PowToon:

Структура презентації – відображаються усі слайди презентації.

додати новий слайд

видалити останній слайд

додавання переходу між слайдами

вибір типу слайду

Попередній перегляд презентації – можливість відтворення пре-
зентації.

Відтворити з поточного місця слайду

Відтворити з початку слайду

Вміст слайду – відображення слайду та його об’єктів, можливість пе-
реміщення об’єктів.

Часова шкала відображення слайду – можливість налаштування часу 
відображення слайду та всіх його об’єктів.

Структура 
презентації

Попередній 
перегляд презентації

Часова шкала відображення слайду

Вміст слайду
(можна додавати 
тест, зображення, 

тощо)

Панель меню 

Бібліотека



200

Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE

Вкл./викл. мелодії

Додавання мелодії (є можливість завантаження з 
комп’ютера)

Збільшення часу відображення слайду

Зменшення часу відображення слайду

Місце початку відтворення слайду

Час тривалості відображення об’єкту на слайді, 
ефекту його появи та зникнення

Відображення об’єктів слайду
 
Бібліотека – можливість додавання різних об’єктів до слайду (анімо-

ваний текст, зображення, налаштування фону тощо).

Панель меню
Налаштування назви презентації 

Збереження презентації для подальшого 
редагування
Публікація презентації

Сервіс WIX

Wix – це безкоштовний конструктор сайтів, 
яким користуються мільйони людей по всьому 
світу. Розробники зробили все, щоб користувачі 



201

Цікаві ресурси

змогли створити сайт самостійно, без спеціальних знань і досвіду. Ніякого 
програмування і повна свобода творчості.

Для створення сайту необхідно перейти за посиланням http://ru.wix.
com/ та зареєструватись (або використати дані Google+ або Facebook.

Після реєстрації (чи входу) відображається вікно вибору шаблону 
сайту:

Оберіть потрібні категорії (відповідно до типу сайту) та скористай-
тесь кнопкою «GO»

http://ru.wix.com/
http://ru.wix.com/
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У списку оберіть потрібний шаблон для попереднього перегляду за 
допомогою натиснення кнопки «ПРОСМОТР», для застосування шабло-
ну та подальшого редагування – кнопку «РЕДАКТОР»:

Після натискання кнопки «РЕДАКТОР» починається безпосередньо 
робота з сайтом:
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Панель меню:

• «СТРАНИЦЫ» – можливість переглянути сторінки та створити нові.
• «САЙТ» – операції з сайтом: збереження, публікація, попередній пе-

регляд, редагування мобільної версії тощо.
• «ИНСТРУМЕНТЫ» – відображення меж сайту, вирівнювання та па-

нелі інструментів праворуч.
• «ПОМОЩЬ» – виклик допомоги.
Також є можливість переходу у мобільну версію, відміна останньої 

операції, попередній перегляд та збереження сайту. 

Панель вкладок:
Можливість налаштування кольору фону, фонового зображення і т.д.
Додавання будь-яких об’єктів. 

Можливість додавання різних 
гаджетів на сайт:

Збереження власних файлів:
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Для зручної роботи праворуч розташована панель інструментів. При 
виділенні об’єктів на сайті з’являється можливість налаштування його ди-
зайну редагування в залежності від типу об’єкту. Під час першого збере-
ження сайту потрібно зазначити його адресу. Для того, щоб сайт побачили 
інші, його потрібно опублікувати.

 
Створення кросвордів
в HOT POTATOES

Hot Potatoes – програма, що надає можливість самостійно створюва-
ти кросворди, інтерактивні завдання та тести для контролю і самоконтро-
лю студентів без знання мов програмування та залучення фахівців у галузі 
програмування. За допомогою програми можна створити 10 типів вправ і 
тестів з різних дисциплін з використанням текстової, графічної, аудіо- та 
відеоінформації.

Особливістю цієї програми є те, що створені завдання зберігаються в 
стандартному форматі веб-сторінки: для їх використання потрібний лише 
веб-браузер.

До складу Hot Potatoes входять 5 блоків програм для складання кро-
свордів, завдань і тестів різних видів. Кожен блок може бути використа-
ний як самостійна програма.

Завдання

JQuiz Вікторина (множинний вибір відповіді)

JCloze Заповнення пропусків

JCross Кросворд

JMix Встановлення послідовності

JMatch Встановлення відповідності

The Masher Інструменти

Всі вправи виконуються в режимі самоконтролю (режим тестування 
передбачений тільки для питань з множинним вибором відповіді). Резуль-
тат виконання завдань оцінюється у відсотках. Невдалі спроби призводять 
до зниження оцінки.



205

Цікаві ресурси

Програма містить також додатковий блок The Masher (Інструменти), 
що дозволяє об’єднувати створені завдання та інші навчальні матеріали в 
тематичні блоки та навчальні курси. 

Створення кросворду, завдання або тесту складається з таких етапів:
• введення текстових даних, питань і відповідей;
• налаштування параметрів завдання, що створюється;
• збереження проекту для подальшої зміни;
• збереження завдання у форматі HTML-сторінки.
Створені завдання можна надрукувати або об’єднати в блоки, на-

вчальні курси.
Інтерфейс всіх варіантів однотипний. Основні дії можна виконувати 

через головне меню і кнопки панелей інструментів.
Для створення кросворда (інші варіанти завдань створюються за ана-

логією) потрібно обрати піктограму JCross:

З’являється вікно створення кросворда:
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У сітці потрібно записати слова кросворда, в полі Title вказати назву 
кросворда:

Для додавання визначень потрібно натиснути кнопку Add Clues та за-
писати відповідні запитання до слів:
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Після заповнення натиснути кнопку OK.
У програмі передбачена можливість зміни розміру сітки для слів (мак-

симальний розмір – сітки 20х20).

Назва та інструкція:
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Підказки та коментарі:

Для подальшого редагування кросворда потрібно створити проект. 
Для цього необхідно натиснути File-Save As (Файл – Зберегти як) та виби-
рати місце для збереження. 

Для роботи з кросвордом необхідно перетворити його в завдання. 
Для цього потрібно натиснути File – Create Web page (Файл – Створити 
веб-сторінку).

Вигляд кросворда для проходження студентами:
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Проведення відеоконференцій
в HANGOUTS

Щоб розпочати чат або відеодзвінок в Hangouts потрібно зайти у влас-
ну корпоративну пошту. Для цього потрібно у вікні браузера відрити поси-
лання: https://gmail.com/. Ввести адресу своєї пошти та пароль.

В лівій частині екрану браузера оберіть піктограму Контакти 
Hangouts, вкажіть користувача, з яким плануєте розпочати бесіду і поба-
чите вікно чату з вибраним користувачем.

https://gmail.com/
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Для додавання декількох співрозмовників у бесіду потрібно натисну-
ти кнопку Створення групового чату з користувачем…. 

Далі у вікні вибору користувачів оберіть учасників групової бесіди. 
Hangouts дозволяє одночасно підключати до розмови 10 користувачів. 
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Вигляд створеного групового чату та чату з вхідним викликом від ін-
шого користувача відповідно представлено на рис.

Щоб розпочати власний відеодзвінок скористайтесь піктограмою ві-
деовиклику.
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Для відкриття чату з користувачами відеовиклику потрібно натиснути 
піктограму чату у лівому верхньому куті екрану.

Крім тексту до чату можна вкласти файли з власного Google Диску чи 
завантажити з комп’ютера. Для цього потрібно натиснути на піктограму 
Диска в правому куті екрану.
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У Hangouts можлива демонстрація екрану комп’ютера. 

Для завершення презентації скористайтесь відповідним меню:
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Додатковими функціями в Hangouts є можливість під’єднувати про-
грами до відеовиклику.

Інколи перед користуванням потрібно підтвердити приєднання. 
Приємного користування програмним додатком Hangouts.
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E-learning (від англ. electronic learning – електронне навчання) – систе-
ма електронного навчання, синонім таких термінів, як електрон- 
не навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням 
комп’ютерів, мережне навчання, віртуальне навчання за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних, електронних технологій.

Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного нав-
чання) – безкоштовна, відкрита (Open Source) система дистанцій-
ного навчання (СДН), орієнтована, насамперед, на організацію 
взаємодії між викладачем та студентами, хоча може ефективно 
використовуватися і для організації змішаного електронного нав-
чання як для очної, так і заочної (дистанційної) форм навчання.

Адаптивне навчання – це індивідуальний підхід у навчанні, що забезпе-
чує особистий прогрес з тією швидкістю, на якій здатний опанову-
вати знання та навички конкретний студент, і в тому форматі (ауді-
ал, візуал, кінестетик і т.д.), в якому він ці знання краще засвоює.

Відкритий контент – це будь-які інтелектуальні продукти (текстові 
документи, мультимедійні матеріали, комп’ютерні програми), 
представлені в Інтернеті і допускають їх вільне копіювання та 
використання за умов посилання на автора інформаційних ма-
теріалів.

Відкриті освітні ресурси – це навчальні або наукові ресурси, які є вільно 
доступними, відкритими для користувачів. До відкритих освітніх 
ресурсів належать електронні підручники, навчальні відео-, аудіо-
матеріали, презентації, тести, тренажери, а також інші електронні 
навчальні засоби. Відкриті освітні ресурси розміщені у спеціалі-
зованих репозиторіях. Користувачі відкритих освітніх ресурсів 
представлені різними цільовим групами: учні, студенти, вчителі, 
викладачі. Крім використання відкритих освітніх ресурсів у на-
вчальному процесі, вони можуть бути корисні тим, хто здобуває 
освіту неформально.

Вікі-портал – це сайт, що функціонує за спеціальною технологією, яка 
називається «вікі» (від гавайського «wiki-wiki» означає «швидко»), 
та використовується для організації спільної діяльності.

Віртуальна співпраця – управлінська навичка взаємодії з віртуальною 
командою.
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Дистанційне навчання (ДН) – освітня технологія, у якій викладач та сту-
дент віддалені один від одного істотною відстанню, а спілкування 
викладача та студентів відбувається головним чином за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій, найчастіше Інтер-
нету та систем мобільного зв’язку.

Доповнена реальність – це середовище з прямим або непрямим допов-
ненням фізичного світу цифровими даними.

Електронне дистанційне навчання – це різновид дистанційного нав-
чання, за яким учасники і організатори навчального процесу здійс- 
нюють переважно індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, 
так і синхронно у часі, переважно і принципово використовую-
чи електронні транспортні системи доставки засобів навчання 
та інших інформаційних об’єктів, комп’ютерні мережі Інтернет/
Інтранет, медіа навчальні засоби та інформаційно-комунікаційні 
технології.

Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-мето-
дичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації 
індивідуального та групового навчання з використанням дистан-
ційних технологій (ДТ).

Електронні ресурси – це навчальні, наукові, інформаційні, довідкові ма-
теріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені 
на носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, 
які відтворюються за допомогою електронних цифрових техніч-
них засобів і необхідні для ефективної організації освітнього про-
цесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчаль-
но-методичними матеріалами.

Забезпечення якості (Quality assurance) – сукупність процедур, що засто-
совуються на інституційному (внутрішньому) та національному і 
міжнародному (зовнішньому) рівнях для якісної реалізації освіт-
ніх / навчальних програм і присудження кваліфікацій.

Змішане навчання – технологія е-навчання, яка спільно використовує 
методи та засоби традиційних форм навчання (лекції, лабораторні 
роботи, семінари тощо) та інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ).

Змішане навчання (blended learning) – це інтеграція технологій дистан-
ційного навчання і очної освіти, змішання навчальних матеріалів 
онлайн і навчання в групі з викладачем.

Інституційний репозиторій – місце, де накопичуються, зберігаються 
і підтримуються у належному стані документи наукового, освіт-
нього та методичного призначення, створені співробітниками 
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будь-якого структурного підрозділу Університету та студентами. 
Документи та інші дані зберігаються у вигляді файлів у форматі 
PDF, доступних для постійного безкоштовного, повнотекстового 
їх перегляду через Інтернет.

Інформальна освіта (Informal education) – освіта, що зовні не організова-
на, тобто не інституціалізована, самоорганізована освіта (самоос-
віта): наприклад, самостійне прослуховування окремих лекцій або 
читання книг і журналів, перегляд телепередач тощо.

Інформальне навчання – це щоденне навчання, пов’язане з роботою, 
сім’єю або відпочинком, не організоване і не структуроване (з точ-
ки зору мети, часу і підтримки). Інформальне навчання в більшос- 
ті випадків відбувається за потреб студента і не передбачає отри-
мання спеціального сертифікату.

Інформальне навчання (Informal learning) – неофіційне, не інституціо-
лізоване цілеспрямоване (самонавчання) або нецілеспрямоване 
навчання (зокрема спонтанне, випадкове, що відбувається під час 
позанавчальної діяльності).

Інформатизація (англ. – іnformatisation) – сукупність взаємопов’язаних 
організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, 
науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на ство-
рення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та 
суспільства на основі створення, розвитку і використання інфор-
маційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, 
які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та 
комунікаційної техніки.

Інформаційне суспільство (англ. – іnformation society) – теоретична 
концепція постіндустріального суспільства, в якій інформація і 
знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Го-
ловними продуктами виробництва інформаційного суспільства 
мають стати інформація і знання. Характерними рисами теоре-
тичного інформаційного суспільства є: збільшення ролі інфор-
мації і знань у житті суспільства; зростання кількості людей, 
зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і вироб-
ництвом інформаційних продуктів і послуг, зростання їх частки 
у валовому внутрішньому продукті; зростання інформатизації та 
ролі інформаційних технологій в суспільних і господарських від-
носинах; створення глобального інформаційного простору, який 
забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ 
до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб 
щодо інформаційних продуктів і послуг.
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Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) – структурована сукупність ре-
сурсів і технологій, заснованих на єдиних технологічних та освіт-
ніх стандартах, що дозволяє забезпечувати вільний доступ суб’єк-
тів освітнього процесу до інформаційних ресурсів, їх ефективну 
комунікацію та співпрацю в рамках такого середовища для досяг-
нення освітніх цілей, які заздалегідь їм відомі, зрозуміли, досяжні 
та конкретні.

Когнітивне управління – здатність фільтрувати і виключати інформацію 
за ступенем важливості; здатність розуміти, як максимально роз-
винути когнітивні функції, використовуючи різні методи і засоби.

Компетентнісний підхід (Competence-based approach) – підхід до визна-
чення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах 
компетентностей.

Компетентність (competency) – навички, досвід та знання, необхідні для 
успішного виконання певних завдань.

Компетентність / компетентності (Competence, competency / competences, 
competencies) – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і гро-
мадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 
вищої освіти.

Контент (з англ. content – зміст) – це абсолютно будь-яке інформаційно 
значуще або змістовне наповнення інформаційного ресурсу або 
веб-сайту (тексти, мультимедіа, графіка).

Метод проектів – це освітня технологія, спрямована на здобуття студен-
тами знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою.

Міжкультурна компетентність – складне особистісне утворення, що 
включає знання про свою та іншу культуру, уміння й навички їх 
практичного застосування, певні якості особистості, практичний 
досвід взаємодії із представниками іншої культури.

Мобільне навчання – це навчання через соціальну та змістову взаємодію 
з використанням персональних електронних пристроїв.

Навчання впродовж життя (Lifelong learning, LLL) – процес навчання 
за будь-якими формами (формальне, неформальное, інформальне, 
випадкове / спонтанне, побічне), рівнями (підрівнями, циклами) та 
періодами (тривалістю) впродовж усього життя.

Неординарне мислення – науковий тип мислення, який використовуєть-
ся для розв’язування неординарних нестандартних практичних 
завдань, включає в себе загальне та предметне мислення, харак-
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теризується усвідомленістю, самостійністю, рефлексивністю, ці-
леспрямованістю, обґрунтованістю, контрольованістю та самоор-
ганізованістю.

Неформальна освіта (Non-formal education) – додаткова освіта, що доціль-
но організована, інституціолізована, проте не завершується надан-
ням кваліфікації певного рівня (етапу, циклу) формальної освіти.

Неформальне навчання (Non-formal learning) – додаткове інституційно 
організоване навчання, що не завершується наданням кваліфікації 
певного рівня (етапу, циклу) формальної освіти.

Обчислювальне мислення – здатність опрацьовувати великі обсяги да-
них, виділяючи в них головний сенс; вміння оперативного опра-
цювання даних будь-якого обсягу з метою визначення достовір-
них, якісних і необхідних відомостей.

Проектний спосіб мислення – здатність побудови, формулювання та ор-
ганізації завдань і робочих процесів з метою отримання бажаного 
результату.

Репозиторій – спеціальний сервер, з якого можна завантажити програмне 
забезпечення. На сервері зберігається архів програмних продук-
тів, які доступні для завантаження. Це – місце, де зберігаються і 
підтримуються будь-які дані. Найчастіше дані в репозиторії збе-
рігаються у вигляді файлів, доступних для подальшого розпов-
сюдження по мережі. Співтовариство Subversion рекомендує ви-
користовувати замість терміна «репозиторій» термін «сховище», 
оскільки він повністю відповідає як прямому перекладу слова 
«repository», так і його значенню.

Системи управління електронним навчанням – спеціально розроблені 
інформаційні системи, які мають різні функції та сервіси для роз-
робки і адміністрування навчальних матеріалів і програм з боку 
університету, а також пропонують студентам всі необхідні елемен-
ти онлайн курсу для навчання.

Соціальний інтелект – здатність людини правильно розуміти свою пове-
дінку і поведінку інших людей у суспільстві. Ця здатність необхід-
на людині для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної 
соціальної адаптації.

Тестування – це метод педагогічної діагностики, за допомогою яко-
го вибір поведінки, що презентує передумови чи результати на-
вчального процесу, повинен максимально відповідати принципам 
співставлення, об’єктивності, надійності та валідності вимірів, по-
винен пройти опрацювання й інтерпретацію та бути прийнятним 
для застосування в педагогічній практиці.



231

Глосарій

Фасилітатор (англ. ведучий, від лат Facilis – «легкий, зручний») – це лю-
дина, що забезпечує успішну групову комунікацію.

Формальне навчання (відповідно до визначення Європейського цен-
тру розвитку професійного навчання (European Centre for the 
Development of Vocational Training) – це структуроване (з точки 
зору цілей і часу) навчання, яке зазвичай організується у навчаль-
ному закладі та передбачає отримання певного сертифікату осо-
бою, що навчається.

Формувальне оцінювання (formative assessment) – оцінювання, яке 
допомагає студентам у навчанні, показуючи, чого вони не зро-
зуміли, що потрібно повторити та чи готові вони до переходу 
до наступного етапу (таке оцінювання формує та спрямовує на-
вчальний процес).
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