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1. Система управління 
навчанням Moodle 

 
 
Особливе місце в сучасній системі освіти займають комп'ю-

терні технології. Електронне навчання (e-learning) доповнює 
традиційні очні та заочні форми навчання. Комп'ютеризовані 
навчальні матеріали створюються засобами мультимедіа з дода-
ванням аудіо- та відеосупроводу, анімації, мультиплікації та ін. 
Ефективне використання можливостей цих матеріалів, особливо 
адаптивної моделі навчання та інтерактивної взаємодії виклада-
ча зі студентом можливо реалізувати за допомогою автоматиза-
ції процесу навчання. Провідну роль в цьому процесі відіграють 
системи управління навчанням (СУН), (англ. e-Learning 
Management System (LMS)). Вони використовуються для розро-
бки, зберігання і організації спільного доступу до електронних 
навчальних матеріалів мережею Інтернет, забезпечення широ-
ких комунікативних можливостей викладачів і студентів, прове-
дення тестування і навчально-адміністративної роботи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основні функції системи управління навчанням 
 
Існує велика кількість електронних систем для організації і 

управління навчальними курсами – СУН, як комерційних, так і 
на основі відкритого програмного коду. Оскільки комерційні 
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продукти мають закриту структуру, то користувач не може змі-
нювати і вдосконалювати програму, хоча така необхідність іс-
нує у зв'язку з розвитком навчальних планів і методик навчання.  

Програмні продукти на основі відкритого коду (open source) 
мають такі ж функціональні можливості, як і комерційні, однак 
можуть мати ряд переваг перед комерційними, оскільки вони 
постійно розвиваються зусиллями великої кількості програміс-
тів з усього світу. Завдяки відкритості програмного коду їх лег-
ко аналізувати, змінювати, вдосконалювати, модифікувати і та-
ким чином адаптувати до потреб конкретного навчального за-
кладу. Також важливо, що більшість програм з відкритим кодом 
є безплатними. Однією з СУН, що заслужено здобула популяр-
ність серед більшості навчальних закладів світу є система 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 
укр. – об'єктно-орієнтоване динамічне середовище для навчан-
ня). Ця система була спроектована в 1999 р. в Австралії Марті-
ном Дугіамосом як інструментарій розширення можливостей 
викладання. Головною метою розробки було створення платфо-
рми, яка враховувала б педагогічні аспекти, що базуються на 
основах пізнавальної психології, а саме конструктивізму. Конс-
труктивізм припускає, що студент – активний суб'єкт, який са-
мостійно створює свою власну систему знань, користуючись 
при цьому доступними йому джерелами знань.  

Завдяки тому, що система Moodle постійно поновлюється й 
доповнюється, має добре організовану систему технічної та ін-
формаційної підтримки на WEB сайті www.moodle.org. вона 
стала більш досконалою, ніж багато інших комерційних СУН.  

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс Moodle що має модульну 
структур, забезпечує простий і зручний доступ до СУН користу-
вачів – студентів, викладачів, адміністраторів, гостей. Інструме-
нти інтерфейсу, що складаються з кнопок та написів, об'єднані 
за спільними тематичними ознаками в блоки. СУН Moodle має 
понад 50 вбудованих мов локалізації, її можна налаштувати так, 
щоб інформація й команди на інтерфейсі подавалися мовою ко-
ристувача. Система підтримує освітні стандарти електронного 
навчання AICC та Scorm. 

Програмне забезпечення платформи написано на мові PHP, 
що робить можливим використовування безплатних, загально-
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доступних баз даних MySQL, PostgreSQL та ін. СУН MOODLE 
легко встановлюється на сервер під  такі операційні середовища 
як MS Windows, Unix або Linux.  

 
СУН Moodle надає студентам та викладачам такі інструменти 

та сервіси: 
• засоби адміністрування навчального процесу (електронний 

деканат); 
• засоби для створення навчальних курсів, контролю знань  

та комунікації; 
• єдиний репозиторій для зберігання навчальних матеріалів 

та завдань з доступом до них з будь якої точки світу; 
• доступ до сторінки з розкладом навчальних курсів; 
• здійснення обміну електронними навчальними матеріалами; 
• реєстрація студентів та викладачів, контроль доступу до 

навчальних курсів; 
• покращені засоби комунікації між студентами та виклада-

чами на форумах та чатах (до повідомлень можна додавати фай-
ли будь-яких форматів); 

• виконання вправ і завдань в реальному режимі часу; 
• організація самостійної і колективної роботи. 

 
 
 

2. Початок роботи з Moodle 
 
 

Для отримання доступу до всіх необхідних ресурсів необхід-
но бути зареєстрованим в системі. Для початку роботи з систе-
мою необхідно зайти на сайт навчального закладу, де встанов-
лена система Moodle. Наприклад:  http://edu.uninet.kiev.ua/.  

На рис. 2. показана сторінка авторизації. При кожній спробі 
ввійти в систему проводиться ідентифікація користувача. Сис-
тема ідентифікує користувача за допомогою його реєстраційно-
го імені (логіну) та пароля. При реєстрації в систему заносять 
необхідну інформацію про учасника навчального процесу: осо-
бові дані, назва вибраної спеціальності, відомості про оплату 
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навчання. Реєстрацію учасників навчального процесу, як прави-
ло, проводить адміністратор, однак для студентів передбачена і 
можливість самостійної реєстрації. Ця функція може бути акти-
вована адміністратором системи, а її використання залежить від 
політики комп'ютерної безпеки навчального закладу. Адмініст-
ратор також формує студентські навчальні групи. 

 

 
Рис. 2. Сторінка авторизації 

 
В більшості випадків СУН Moodle доступна для двох профі-

лів користувачів – викладачів та студентів, що при роботі мають 
різний рівень доступу.  Існує два способи входу в систему:  

1 – гостьовий, для незареєстрованих користувачів, який надає 
можливості для ознайомлення потенційних студентів тільки з 
загальною інформацією про учбовий заклад, правилами вступу, 
програмами навчальних курсів. Гість не має права  створювати 
повідомлення  на форумах, редагувати сторінки спільних проек-
тів, проходити тести, виконувати завдання. 

2– авторизований доступ для зареєстрованих користувачів, що 
надає можливість отримувати повний доступ до ресурсів СУН у 
відповідності до прав наданих їм адміністратором системи.  
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3. Робота викладача 

з СУН Moodle 
 
 
Викладач (Teacher) є центральною фігурою в організації й 

проведенні навчального процесу. Він розподіляє роботу над ку-
рсом згідно календарного плану, призначає завдання студентам і 
контролює їхнє виконання. Викладач коментує результати ви-
конаної навчальної роботи й подає інформацію про виставлені 
оцінки. Він має засоби зворотного зв'язку зі студентами й про-
водить консультації. У системі Moodle більшість функцій взає-
модії між викладачем і студентом є автоматизованими. Так, сту-
дентові автоматично відсилаються повідомлення про результати 
перевірки завдань, нагадування про майбутні заходи та іншу 
важливу інформацію. Відповідно до успішності вивчення навча-
льного курсу, викладач може вносити корективи в календарний 
план і вводити в нього додаткові модулі, необхідні для кращого 
засвоєння навчального матеріалу.  

Викладання одного й того самого навчального курсу можуть 
проводити відразу кілька викладачів. Кожен викладач формує 
свою навчальну групу. Для цього йому надається право доступу 
до засобів реєстрації студентів, що бажають вивчати курс. Ви-
кладачі можуть додавати до своїх курсів "реєстраційний ключ" 
для захисту від під'єднання сторонніх студентів. Ключ переда-
ють студентові особисто або електронною поштою. 

Викладач має доступ до засобів створення електронних навча-
льних матеріалів. Він може створювати власні лекційні матеріали, 
електронні підручники, віртуальні лабораторні роботи, тести та 
інший електронний контент. Для спрощення роботи по створен-
ню контенту в СУН Moodle існує набір шаблонів. Матеріали 
створені за цими шаблонами, відповідають існуючим міжнарод-
ним стандартам і надалі за бажання викладача можуть розповсю-
джуватися і використовуватися в інших навчальних закладах. 
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3.1. Початок роботи викладача 
з навчальним курсом 

 
Для початку роботи в СУН з електронним курсом необхід-

но, пройти реєстрацію навчального курсу та викладача. Для 
цього необхідно ввести логін та пароль та клацнути мишкою 
на кнопці "Вхід" (рис. 2). При створенні облікового запису ад-
міністратор надає можливість обрати викладачу логін та па-
роль для входу в систему.  

Після входу в систему СУН Moodle викладач побачить спи-
сок курсів дисциплін доступих для редагування (рис. 3). На ри-
сунку інтерфейсу вони показані червоними рамками. Для почат-
ку роботи необхідно обрати курс в блоці "доступні курси" і кла-
цнути мишкою на його назві. Якщо викладач вперше заходить 
на сторінку навчального курсу вона буде порожньою.  

 

 
 

Рис. 3. Сторінка з переліком курсів доступних для редагування 
 
 
 

3.2. Формати навчальних курсів 
 
Особливості роботи з курсом залежать від того, який формат 

було обрано викладачем при створенні адміністратором обліко-
вого запису. СУН Moodle надає можливість створювати курси в 
таких форматах: 
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• Потижневий – заняття розподіляються по тижнях, розк-
лад організовується потижнево;  

• Тематичний – навчальний матеріал розподіляється за те-
мами. Він включає тематичні плани, які відображають зміст на-
повнення навчальних курсів та робочі плани, у яких показаний 
розподіл матеріалу курсу по лекціях. Зазвичай, лекції групують у 
тематично завершені модулі. По закінченні роботи над модулем, 
проводять тестування ступеня засвоєння пройденого матеріалу;  

• Формат форум (Соціальний) – побудований на основі 
форуму ("дошка оголошень"). Він може використовуватися не 
тільки для створення навчального курсу, але і як одна велика 
"дошка повідомлень".  

Найбільш зручними для створення курсу є потижневий та те-
матичний формати. Потижневий формат застосовують, в разі 
створення курсу, для вивчення якого істотним є послідовність 
вивчення матеріалу. Тематичний формат пристосований для ви-
вчення курсу, який структуровано у відповідності з навчальними 
темами дисципліни (курсів лекцій). Такий формат є більш прий-
нятним у випадку створення курсу з тематичними модулями.  

 
 
 

3.3. Сторінки 
з навчальними курсами 

 
На рис. 4. зображено WEB-сторінку навчального курсу та 

блоки з яких вона складається. Вона містить такі елементи: 
• навігаційне меню в якому відображається повний шлях 

від головної сторінки СУН Moodle до поточної; 
• загальний зміст містить перелік документів про мету ку-

рсу, програми та ін.; 
• розклад – визначає кількість тижнів викладання курсу. 

Кожне поле (комірка) представляє тиждень. Всі ресурси розділу 
призначені для роботи на одному тижні (лекції, практичні за-
вдання та ін.) мають бути розміщені у відповідному полі (комір-
ці). Курс, таким чином буде поділеним на тижні;  
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Рис.4. Вигляд WEB сторінки навчального курсу 

 
• кнопка вмикання режиму редагування доступна лише 

для викладачів курсів. Після переходу до режиму редагування, 
викладач може виконувати різні операції: змінювати розташу-
вання блоків на сторінці, змінювати та додавати навчальний ма-
теріал, завдання тощо;  



 

 12

• блоки: (секції, на які розбитий інтерфейс WEB-сторінки) 
де знаходиться додаткова інформація, а також засоби, що дозво-
ляють виконувати додаткові функції. Блоки викладач може роз-
ташувати, так як йому буде зручно (або так, як, на його думку, 
буде зручно студентам). 
 

На рис. 4 ці блоки показані в правій частині рисунку послідо-
вно зверху до низу: 

• новини форуму – обговорення навчального  
матеріалу, що є в даному курсі;  

• майбутні події – список заходів, які заплановані  
і будуть відбуватися найближчим часом,  
інформація про додаткові навчальні заходи; 

• останні новини – останні повідомлення на форумі новин; 
• звіт про діяльність – останні дії по редагуванню  

навчального курсу та завдань до нього; 
• керування – пропонує різні можливості  

для адміністрування курсу викладачем. 
 

В системі також є інші блоки, які не показані на рисунку (на-
приклад прямі посилання на заняття на кожен тиждень), кален-
дар, список курсів, наявних, в СУН Moodle, електронна пошта, 
повідомлення (внутрішня система для обміну миттєвими повідо-
мленнями), глосарій, пошук форумів та ін. Їх можна активувати в 
режимі редагування. Для цього треба натиснути кнопку "редагу-
вати" (рис. 4) і далі вибрати необхідний блок зі списку (рис. 5). 
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Рис. 5. WEB сторінка навчального курсу в режимі редагування 
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3.4. Створення електронного курсу 
 

Найкраще навчальному матеріалу відповідають тексти лек-
цій, розбиті на тематичні модулі. До кожного курсу бажано до-
давати файли з такою інформацією: 

• мету курсу; 
• зміст програми; 
• бібліографію; 
• процедуру оцінки; 
• кількість годин; 
• новини. 
Автоматично до кожного курсу в СУН Moodle створюються бло-

ки форуму, новин та анонсів, що є доступними для всіх учасників. 
Курс, створений адміністратором містить лише шаблони та 

анотацію, проте не містить жодного контенту (вмісту). Зробити 
інформаційне наповнення навчального курсу має викладач. Для 
зміни контенту навчального курсу, додавання нової інформації, 
необхідно зайти в режим редагування. Символьні зображення 
управління цим режимом розташовані в верхній лівій частині 
рис.5, а в збільшеному вигляді показані на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Кнопки редагування контенту (фрагмент рис. 5.) 
 
В режимі редагування більшість функцій викликаються за 

допомогою натискання мишкою на кнопки з відповідними поз-
начками. В таблиці 1 наведені кнопки редагування контенту та 
символи ресурсів. 
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Таблиця  1  
Кнопки редагування контенту та символи ресурсів 

 Перемістити об'єкт вправо 

 Перемістити об'єкт вниз 

 Перемістити об'єкт вліво 

 Перемістити об'єкт вгору та вниз 

 Вмикання режиму редагування сторінки 

 Вилучити об'єкт 

 /  Зробити об'єкт видимим / невидимим для студентів 

 Позначка форуму 

/  Об'єкт доступний для всіх груп 

 
WEB сторінка, або текстовий документ 

 
Документ Microsoft Word 

 Виклик файлу допомоги 

 
 
 

3.5. Візуальний редактор Moodle 
 
СУН Moodle містить потужний візуальний редактор, що дає 

можливість викладачеві, легко створювати навчальні тексти, 
web-сторінки, які включають елементи форматування, ілюстра-
ції, таблиці. На рис. 7 представлена панель інструментів візуа-
льного редактора. 

 

 
 

Рис. 7. Панель інструментів візуального редактора СУН Moodle 
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В таблиці 2 представлені функції кнопок панелі управління 
візуального редактора. 

 
Таблиця  2  

Призначення кнопок  
панелі управління візуального редактора 

 Вибір шрифту 

 Вибір розміру шрифту 

 Стиль форматування 

 
Жирний, курсив, підкреслений,  
перекреслений 

 Індекси 

 Вирівнювання тексту 

 Списки 

 Вибір кольору фону та тексту 

 Вставка графічних зображень 

 Таблиці 

 "Смайлики" 

 

визначає "закладку" в тексті. Щоб ство-
рити закладку, необхідно виділити на 
сторінці потрібний фрагмент тексту, 

натиснути на кнопку  , ввести ім'я 
закладки та натисніть кнопку ОК. 

 
вставити WEB-посилання (лінк) 

 
вилучити WEB-посилання 
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Закінчення табл. 2 

 
відімкнути автоматичне створення  
посилань 

 
ввімкнути режим редактора у вікні 

 
перемикання між візуальним режимом та режимом пе-
регляду HTML коду 

 

ввімкнути повноекранний режим  
редактора (містить додаткові  
засоби для роботи з таблицями) 

 
 
 

3.6. Ресурси та завдання  
електронного курсу 

 
Ресурси 

 
Навчальний контент в СУН Moodle складають ресурси та 

завдання.  
До ресурсів  в Moodle відносяться  навчальні матеріали для 

самостійного вивчення. Ними є: 
• текстова сторінка; 
• WEB-сторінка; 
• посилання на файл чи WEB сторінку; 
• посилання на каталог; 
• пакет контенту IMS; 
• пояснення. 
Для зміни контенту ресурсу, наприклад, його назви, необхід-

но натиснути на кнопку  (рис. 6). Викликана сторінка ресур-
су складається з трьох основних областей: назви, короткого 
опису, загального тексту та додаткових варіантів (рис.8). 
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3.6.1. Редагування ресурсу типу  
"текстова сторінка" 

 
Послідовність кроків, пронумерованих від 1 до 4, які необ-

хідно виконати для створення та редагування текстової сторінки 
показана на рис. 8.  

Послідовність кроків:  
1. Спочатку необхідно дати назву ресурсу (1); 
2. Заповнити коротке резюме (2) ; 
3. Ввести текст ресурсу (3); 
4. Натиснути на кнопку "Зберегти" 
 

 
Рис. 8. Редагування ресурсу типу "текстова сторінка" 
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В результаті СУН Moodle дає повідомлення про дату та час 
зміни ресурсу (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Результат зміни ресурсу 

 
На рис. 10 представлено приклад наповнення розкладу ресур-

сами і завданнями. 
 

 
Рис. 10. Наповнення розкладу ресурсами та завданнями 

 
Студент буде бачити ресурс у вигляді поданому на рис.4. Ресурс 

також буде доступний при натисканні на символ або код дисципліни 
в навігаційному меню, що відображається на головній сторінці СУН. 

Викладач також може додавати інші типи ресурсів, наприклад: 
• Матеріали лекцій 
• Файли для  спільного використання;  
• WEB-сторінки (HTML);  
• Резюме. 
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3.6.2. Операції з файлами  
(створення посилань, додавання файлів) 

 
СУН Moodle надає можливість додавання файлів (наприклад 

документів з текстами лекцій), чи створювати посилання на 
WEB сторінки. 

Для того, щоб додати файл до навчального курсу необхідно 
зробити такі дії: Натиснути на "Add a resource", далі вибрати 
"Посилання на файл чи WEB-сайт". (рис. 10). Після цього від-
криється сторінка, що зображена на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Додавання ресурсу 
 

Для додавання файлу викладач має послідовно виконати пе-
релічені нижче 9 кроків. Виконання цих кроків проілюстровано 
на рис. 12–14 і рис. 18–20. Тут і далі, вони показані на рисунках 
синіми кружечками з номерами. 

1. Ввести назву ресурсу, наприклад  
"Системи автоматизації вимірювань"; 

2. Написати коротку анотацію про інформацію,  
що знаходиться в файлі, яка з'явиться у списку  
ресурсів (рис. 7). Наприклад "Підручник з даного курсу"; 

3. Натиснути на кнопку "Обрати чи завантажити файл"  
(відкриється сторінка, зображена на рис. 13) ; 
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4. Натиснути на кнопку "Завантажити файл"(рис. 18); 
5. Натиснути кнопку "Browse", вибрати файл,  

після чого у відповідному полі буде вказаний шлях  
до його розташування (рис. 19); 

6. Натиснути на кнопку "Відправити"  
(відкриється сторінка, зображена на рис. 14) ; 

7. Зробити помітку біля необхідного файлу  
та натиснути на посилання "Обрати"(рис. 20);  

8. Активувати опцію "те саме вікно,  
або нове вікно" (рис. 12); 

9. Натиснути на кнопку "Зберегти" (рис. 12). 
 

 
 

Рис. 12. Додавання файлу чи посилання на WEB-сторінку 
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Рис. 13. Завантаження файлу на сервер СУН 
 

 
 

Рис. 14. Вибір файлу для відображення в списку ресурсів. 
 
Опція "Показати каталог" є більш загальною і може вико-

ристовуватися, коли виникає необхідність додавання кількох 
файлів. Для цього необхідно виконати наступну послідовність 
дій. Ці дії ілюстровані на рис. 15–19 і показані синіми кружеч-
ками з номерами. 

1. Якщо у користувача вже є раніше створений каталог  
з файлами, які треба буде надати студентам, необхідно  
перейти сторінки зображеної на рис. 11 до опції  
"Показати папку". В іншому разі, каталог (або,  
що те саме папку) слід створити і ввести файли.  
Для цього потрібно клацнути на посилання в блоці  
"керування" (рис. 15), щоб перейти до керування  
файлами (рис. 16) ; 

2. Натиснути на кнопку "Створити каталог" (рис. 16); 
3. На сторінці інтерфейсу (рис. 17) в полі "Створити  

папку в", необхідно написати назву каталогу,  
наприклад, "Physics1" та натиснути на кнопку "Створити"; 

4. Натиснути мишкою на назві створеного каталогу.  
5. Натиснути на кнопку "Завантажити файл" (рис.18, 19). 
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Рис. 15. Блок керування 
 

 
 

Рис. 16: управління файлами – список файлів 
 

 
 

Рис. 17: управління файлами – створення каталогу 
 

 
 

Рис. 18: управління файлами –  каталог створений 
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Рис. 19. Управління файлами – розміщення файлів в каталозі 
 
Щоб завантажити інші файли на сервер треба виконати такі 

самі дії, що були описані раніше і ілюстровані на рис. 13 і 14.  
Файли що знаходяться в каталозі надалі можливо переносити 

до іншого каталогу, вилучати з сервера, архівувати чи перейме-
новувати (кроки 6, 7 рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20. Операції з файлами 
 

Щоб додати папку у вигляді ресурсу до навчального курсу 
необхідно в режимі редагування (рис. 4, 5) вибрати ресурс  
"Показати папку" (рис. 11). На рис. 21–23 показані кроки, які 
необхідно для цього виконати: 

1. Дати назву ресурсу; 
2. Зробити до нього анотацію; 
3. В полі "показати папку" вибрати необхідний каталог  

(наприклад "Physics1"); 
4. Зберегти зміни; 
5. Натиснути на коротку назву курсу  

в навігаційному меню вгорі; 
6. Папка з'явиться в списку доступних ресурсів.  
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Рис. 21. Додавання каталогу до нового ресурсу 
 

 
 

Рис. 22. Вигляд навігаційного меню 
 

 
 

Рис 23. Вигляд папки в списку ресурсів 
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3.6.3. WEB сторінки (HTML) 
 
Навчальний матеріал можна подати в курсі у вигляді елект-

ронних підручників. Для цього необхідно створити посилання 
на вже розроблену викладачем сторінку чи файл або використа-
ти WEB-сторінку з іншого наукового чи навчального сайту. 

Для створення посилання на WEB-сторінку викладач має зайти в 
режим редагування, вибрати "Add a Resource" та "Посилання на 
файл чи WEB сайт" (рис. 24) та виконати дії ілюстровані рис. 25: 

 

 
 

Рис. 24. Посилання на файл чи WEB-сайт 
 

 
 

Рис 25. Створення посилання на WEB-сторінку 
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1. Задати назву в полі "назва", наприклад "сторінка  
лабораторії Автоматизації наукових досліджень"; 

2. Помістити короткий опис ресурсу.  
Наприклад "Посилання на сторінку лабораторії"; 

3. Вказати шлях до WEB-ресурсу в полі "розміщення"; 
4. Включити функцію запуску в новому вікні;  
5. Натиснути кнопку "Зберегти" для створення ресурсу. 
 

Створення WEB-сторінки: 
 
За допомогою ресурсу "Створити WEB-сторінку" можна 

створювати сторінки подібні до текстових, (розділ 3.6.1), але з 
тією особливістю, що вони містять елементи форматування тек-
сту HTML, та інших форматів, посилання, можливості зміни 
кольорів, розмірів шрифтів та інше (рис. 26). 

Цей ресурс надає універсальні можливості, особливо при вве-
денні інформації через буфер обміну (наприклад з Microsoft Word 
за допомогою Copy&Paste), коли зберігається основне формату-
вання. СУН Moodle не потребує спеціальної програми для реда-
гування WEB-сторінок. Для введення простих текстів, таблиць 
може використовуватись простий візуальний редактор (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 26. Створення WEB-сторінки 
 
Проте, для забезпечення універсальності, коли студентам не-

обхідно виконувати завдання без доступу в Інтернет (в режимі 
off-line), чи необхідно роздруковувати тексти лекцій на прин-
тері, найкраще використовувати файли в форматі PDF, які далі 
завантажувати на сервер (пункт 3.6.2). 
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Для створення WEB-сторінки треба вибрати посилання 
"Створити WEB-сторінку" в блоці управління (рис. 26). Далі 
необхідно виконати дії ілюстровані на рис. 27: 

 

 
 

Рис 27. Створення WEB-сторінки 
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1. Ввести назву сторінки, наприклад "Список термінів"; 
2. Ввести короткий опис сторінки, наприклад  

"Список термінів. (Фізика, оптика)"; 
3. Ввести текст із застосуванням форматування допомогою 

панелі інструментів. На рис. 27 були застосовані  
наступні форматування: Шрифти "Жирний" і "курсив"; 

4. Натиснути кнопку "Зберегти". 
 
Існує можливість імпорту сторінок з текстом для розміщення 

в електронному курсі, приклад яких зображений на рис. 28.  
 

 
 

Рис. 28. Приклад сторінки для імпортування 
 

Для цього необхідно виконати такі дії: 
1. Відкрити сторінку в браузері (рис. 28); 
2. Ввімкнути перегляд вихідного програмного коду  

сторінки (в Internet Explorer та Mozilla Firefox,  
команда меню "View Pasge Source" → Відкрити. (рис. 29); 
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3. Натиснути на кнопку  і скопіювати весь  
вихідний код сторінки в текстове поле. (рис. 30); 

4. Натиснути на кнопку "Зберегти зміни" в нижній  
частині сторінки представленої на рис.30, що буде  
доступна. (На рис. 30 ця частина сторінки не показана).  

 

 
 

Рис. 29. Вмикання перегляду HTML сторінки  
у вигляді вихідного коду 

 

 
 

Рис. 30. Введення коду HTML сторінки в текстовому редакторі 
 
В кінці тем можуть даватись контрольні питання для самопе-

ревірки. Вони дають змогу студентам перевірити, як вони засво-
їли матеріал теми. Ці контрольні питання не оцінюються, але 
частина з них випадковим чином може входити до тестів курсу. 
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3.6.4. Завдання (Активні елементи курсу –  
тести, завдання та оцінки) 

 
Завдання це інтерактивні засоби, за допомогою яких викла-

дач або перевіряє рівень знань студентів, або організовує колек-
тивну взаємодію студентів в групі між собою та з викладачем. 
До активних елементів курсу відносяться: форуми, чати, завдан-
ня, заняття, тести, семінари та ін. Вони допускають як індивіду-
альну так і колективну активність учасників курсу. Активні 
елементи вимагають комунікаційної активності студента, як 
правило, у режимі он-лайн. 

Перелік завдань показаний на рис. 31. 
 

 
 

Рис. 31. Перелік завдань СУН Moodle 
 
 
 

3.6.5. Тести 
 
СУН Moodle надає такі можливості для створення вправ та 

оцінки знань: 
Тести – використовуються для оцінювання засвоєних знань. 

Тест складається з ряду питань, які можуть бути використані в 
інших тестах. Можуть використовуватись запитання різних ти-
пів, серед яких: "альтернативні ("так / ні")", "короткі", "числові", 
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"з декількома варіантами відповідей", "коротка відповідь", "пи-
тання в закритій формі", "питання на відповідність", "опис та 
ессе", "заповнення пропусків в тексті". Перевірка відповідей ві-
дбувається автоматично. 

Також є можливість імпорту та експорту запитань з форматів 
GIFT, WebCT, Blackboard та інших XML-форматів. 

Для створення тесту необхідно перейти в режим редагування 
(рис. 4), вибрати навчальний тиждень, на який необхідно буде 
додати тест. Далі з в переліку завдань вибрати "тест" (рис. 31).  

Далі необхідно виконати дії, що ілюстровані рис. 32–35: 
1. Ввести назву тесту; 
2. Ввести короткий опис тесту; 
3. Встановити період і час, протягом якого студент може 

пройти тестування; 
4. Встановити, як будуть представлені питання для студен-

тів, а саме: кількість питань на сторінці, порядок виведення пи-
тань, кількість спроб для відповіді студента, врахування попере-
дніх відповідей, режим адаптивного тесту); 

5. Задати параметри, яким чином буде відбувати оцінюван-
ня тесту, тобто чи буде зменшення балу у випадку кількох 
спроб, чи є можливість повторної відповіді у разі помилки, кіль-
кість десяткових розрядів при підрахунку балів. Задати метод 
обчислення підсумкової оцінки, залежно від оцінок спроб: кра-
ща оцінка, середня оцінка, оцінка першої спроби, оцінка остан-
ньої спроби (таблиця 3);  

6. Встановити параметри виведення результатів, коефіці-
єнт/вагу кожного питання (Score), зворотній зв'язок, затримки 
між спробами відповідей, період, коли студент може проглянути 
результати (таблиця 4); 
 

Таблиця  3  
Варіанти виведення результатів 

Н
ем
ає

 

О
бм
еж
ен
а 

Найвища
оцінка Є Є 

Тест без часових обмежень і 
обмежень кількості спроб відпо-
відей. При кожній новій спробі 
необхідно відповідати на питан-
ня повторно. Кожна неправильна 
відповідь оцінюється з враху-
ванням штрафного коефіцієнту 
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Закінчення табл. 3 
Н
ем
ає

 

О
бм
еж
ен
а 

Найвища
оцінка Н

ем
ає

 

Є Необхідно проходити тест 
спочатку 

45
 х
ви

-
ли
н 

1 
сп
ро
ба

 

Перша 
спроба Н

ем
ає

 

Н
ем
ає

 Тест можна складати всього 
1 раз з часовим обмеженням в 
45 хв. Кожна неправильна відпо-
відь не оцінюється 

 
7. Існує можливість обмежити доступ для проходження тес-

ту лише з комп'ютерів певної мережі, та за паролем; 
8. Існує можливість поділу студентів на групи при прохо-

дженні тесту; 
9. Форма зворотнього зв'язку. Функція зворотній зв'язок показує 

студенту повідомлення після того, як він закінчив тестування. Текст, 
який буде показаний може залежати від одержаного результату; 

10. Натиснути на кнопку "Зберегти"; 
 

Таблиця  4  
Варіанти виведення результатів 

Етапи 
перевірки 

Ві
дп
ов
ід
і 

ст
уд
ен
та

 
(R

es
po

ns
es

) 

Н
аб
ра
ні

 б
ал
и 

(S
co

re
s)

 

К
ом
ен
та
р 

П
ра
ви
ль
ні

  
ві
дп
ов
ід
і 

(A
ns

w
er

s)
 

Результат 
виконання 
функцій 

Одразу після 
спроби 

(інші варіанти 
без вибраного 

типу). 

- - - X Не показувати 
нічого, якщо 
Responses не 
активоване 

Одразу після 
спроби. 

X - - - 

До моменту 
закриття 
тесту 

X - - - 

Показувати  
відповіді сту-
дента та прави-
льні відповіді 
одразу після 
спроби. (2 хв.) 
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Закінчення табл. 4 
Одразу після 
спроби. 

- - X - 

До моменту 
закриття 
тесту 

X - - - 

Показує  
повідомлення з 
коментарем  
до кожної від-
повіді студента 

(2 хв.). 
Одразу після 
спроби. 

- - X - 

До моменту 
закриття 
тесту 

X - - - 

Студент може 
бачити лише 
правильні від-
повіді після 
закриття тесту 

Одразу після 
спроби 

- X - - 

До моменту 
закриття 
тесту 

X - - - 

Студент може 
бачити прави-
льні відповіді 
до закриття 

тесту і свої від-
повіді після 
закриття тесту 

 
11. Вибрати тип питання з переліку. Якщо питання вже існує, 

необхідно перейти до кроку 19; 
12. Задати назву розділу до якого будуть поставлені питання; 
13. Ввести питання; 
14. Встановити коефіцієнт покарання у випадку неправильної 

відповіді, якщо активована функція адаптивного режиму тесту і 
студент може відповідати кілька разів на одне і те ж питання. Кое-
фіцієнт має бути 1 / (кількість можливих відповідей – 1), щоб отри-
мати 0 рейтинг, якщо правильну відповідь дати з останньої спроби. 
Ця опція не поширюється на альтернативні запитання, типу  
"Так / Ні" Значення коефіцієнту для таких питань завжди буде 1; 

15. Вибрати відповідний режим, якщо є більше однієї прави-
льної відповіді на запитання; 

16. Написати всі можливі відповіді на питання в формі для 
кожного питання. Встановити значення оцінки. Наприклад, для 
відповідей буде 100% , якщо є 4 відповіді на запитання то відпо-
відно 25% на кожну правильну; 

17. Задати коментарі до правильних, неправильних і частково 
правильних можливих варіантів відповідей; 

18. Зберегти зміни; 
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Рис. 32. Створення тесту 
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19. У колонці "Дія" вибрати питання та натиснути кнопку 
"Додати тест"; 

20. За необхідності можна змінити ваговий коефіцієнт кожного, 
встановивши максимальне значення в полі "Максимальна оцінка"; 

 

 
 

Рис. 33. Створення тесту – редагування запитань 
 
Сторінка тесту (рис. 35) являє собою перелік запитань, на які 

необхідно дати відповіді.  
Студент має проходити тест в режимі он-лайн. Існує мож-

ливість збереження даних тестування (без здачі тесту), коли 
вже на ряд питань дані відповіді, для подальшого завершення 
іншим разом. 

Після завершення тесту студент вже не може вносити жод-
них змін у відповіді. 

Результуюча оцінка буде відображена після завершення тесту. 
Викладач може в будь-який час проглянути, які студенти 

намагалися складати тест і які його склали. Для цього необхід-
но натиснути на посилання з тестом. Буде виведена інформація 
про дії студента: кількість спроб, час початку тестування, час 
проходження тестування оцінка. Після того як студенти почи-
нають відповідати на питання тесту викладач може слідкувати 
за їх успішністю (рис. 36). 

Якщо натиснути посилання "Started on" (рис. 37) буде дос-
тупна інформація про кількість спроб кожного студента при 
проходженні тесту та час витрачений на кожну спробу. 
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Рис. 34. Створення тесту – створення запитань 
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Рис. 35. Створення тесту – Перелік доступних запитань 
 

 
 

Рис 36. Вигляд тесту, який буде доступний для студента 
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Рис. 37. Інформація про проходження тесту 
 
 
 
3.6.6. Імпорт та експорт тестових запитань 
 
Для експорту тестових запитань необхідно виконати такі дії: 
1. Натиснути на посилання "Питання"  

в блоці "керування": (рис. 4); 
2. Натиснути кнопку "Export" (рис. 38); 
3. Вибрати формат для експорту в файл (рис. 39); 
4. Натиснути кнопку "Експортувати питання  

до файлу"(рис. 39); 
5. Натиснути на посилання "Click to download the exported 

category file" (рис. 40), якщо необхідно зберегти файл  
з питаннями на локальному комп'ютері. Питання також 
будуть збережені на сервері в папці /backupdata/quiz. 

 

 
 

Рис. 38. Експорт текстових запитань в зовнішній файл 



 

 40

 
Рис. 39. Вибір формату для файлу експорту. 

 

 
 

Рис. 40. Збереження файлу з питаннями 
 
Існують різні формати для експорту питань у текстовий файл. 

Найкраще підходить для експорту формат GIFT, що розроблений 
для полегшення створення  питань викладачами. GIFT підтримує 
питання множинного вибору, альтернативні (так/ні), коротка від-
повідь, питання на відповідність, ессе, опис, числові питання й 
питання із пропущеними словами. Запитання різних типів можуть 
бути збережені в одному файлі. Формат також підтримує назви 
питань, коментарі до варіантів відповідей, та оцінки. Файл з запи-
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таннями далі можна перенести на інший сервер СУН, або в іншу 
систему, яка також підтримує цей формат. 

Текстові запитання можуть бути створені за допомогою ін-
ших програмних засобів, наприклад в редакторі Microsoft Word 
з використанням спеціальних шаблонів і далі перенесені в СУН 
Moodle за допомогою функції імпорту. 

 
Для імпорту тестових запитань із зовнішнього файлу необ-

хідно виконати такі дії: 
1. Натиснути на посилання "Питання"  

в блоці "керування": (рис. 4).; 
2. Натиснути кнопку "Import" (рис. 41); 
3. Натиснути кнопку "Browse" (рис. 41)  

та вибрати файл з запитаннями; 
4. Натиснути кнопку "Продовжити",  

яка з'явиться в наступному вікні. 
 

 
 

Рис. 41. Імпорт запитань з зовнішнього файлу 
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3.6.7. Робота з завданнями 
 
Щоб додати завдання необхідно зі списку (рис. 31) вибрати 

"Завдання". 
Далі необхідно виконати такі дії: 
1. Ввести назву завдання; 
2. Описати хід роботи. Якщо необхідно додати графічне зо-

браження необхідно натиснути кнопку  на панелі формату-
вання (рис. 42 ). Якщо немає необхідності додавати графічні зо-
браження можна перейти до кроку 6; 

3. У вікні, що з'явиться натиснути кнопку "Browse" (рис. 43); 
4. Вибрати необхідний файл з графічним зображенням (рис. 43); 
5. Натиснути на назву файлу та "Ok" "Гаразд" (рис. 43); 
6. Встановити оцінку за роботу (рис. 42); 
7. Встановити період виконання роботи (рис. 42); 
8. Вибрати тип завдання зі списку (рис. 42); 
9. Натиснути кнопку "Далі" (рис. 42); 
 

 
 

Рис. 42. Додавання завдання 
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Рис. 43. Додавання графічного зображення до завдання 
 

10. Якщо вибрано тип завдання "відповідь у вигляді файлу", 
необхідно встановити необхідні параметри (рис. 44): Максима-
льний розмір файлу, кількість спроб пересилання та  попере-
дження викладачів електронною поштою; 

11. Натиснути кнопку "Продовжити" (рис. 44), після чого 
відбудеться перехід до сторінки з завданням (рис. 45). 

 

 
 

Рис. 44. Встановлення параметрів передачі файлів 
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Рис. 45. Завдання з роботою 
 
Вигляд сторінки завдання залежить від його типу. Для студе-

нта будуть доступні кнопки для завантаження файлу з викона-
ним завданням в систему СУН. 

Створені завдання автоматично будуть відображені в блоці 
подій СУН Moodle. Після надсилання завдання студентом ви-
кладач може отримати до нього доступ за допомогою посилан-
ня, яке з'явиться в верхньому правому куті вікна (рис. 46). 

 

 
 

Рис. 46. Посилання для перевірки завдання 
 
Для того, щоб виставити оцінку студенту , необхідно: 
1. Натиснути на посилання "оцінка" біля прізвища  

студента (рис. 47); 
2. Вибрати оцінку зі списку в полі "Оцінка" (рис. 48); 
3. Написати зауваження (рис. 48); 
4. Натиснути на кнопку "Зберегти" (рис. 48). 
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Рис. 47. Список студентів 
 

 
 

Рис. 48. Вибір оцінки й написання зауважень 
 
Студент отримає оцінку з зауваженнями викладача. 
 
 
 

3.7. Засоби комунікації 
 
Однією з переваг СУН Moodle є простота спілкування між 

студентами, студентами  та викладачами і між викладачами. До-
ступні такі засоби комунікації: чат, форум і електронна пошта. 

Врахування особливостей цих засобів комунікації дозволяє 
рекомендувати їх використання в таких випадках: 

Чат – дозволяє викладачу швидко, в режимі реального часу 
встановити контакт зі студентами. Передбачається, що викладач 
узгоджує день і час, коли студенти будуть працювати з елект-
ронним курсом. Чат може бути використаний для моделювання 
заповненої аудиторії, де викладач може виступати в ролі лекто-
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ра, наприклад, показувати слайди або при обговоренні запитань 
при проведенні консультації в режимі реального часу; 

Форум – використовується при обговоренні питань, що ви-
никають при вивченні курсів, повідомлень та ін. Повідомлення 
на форумі доступні для всіх студентів. Кожне повідомлення, 
відправлене на форум також відсилається на електронну пошту 
зареєстрованим учасникам; 

Електронна пошта – для інформування учасників про певні 
події. Проте,  з цією метою рекомендується використовувати 
форум новин. 

 
 
 

3.7.1. Чат 
 

Для створення чату, викладач в режимі редагування сторінки 
має додати завдання "Чат" (рис. 31). 

Далі необхідно виконати такі дії: (рис. 49). 
1. Задати назву чату (наприклад. "Робота з СУН Moodle") 
2. Написати питання, які будуть обговорюватися  

під час заняття; 
3. Встановити дату і час проведення заняття; 
4. Натиснути кнопку "Зберегти" 
 

 
 

Рис. 49. Створення чату 
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Дата та час чату з'явиться в блоці майбутніх подій на голов-
ній сторінці курсів (рис. 50). 

Для отримання доступу до чату (рис. 51), необхідно натисну-
ти на текст з назвою чату. Якщо в чаті, є інші учасники, вони 
будуть перераховані в правій колонці (рис. 52). Натиснувши на 
посилання "Сигнал" біля імені учасника, можна надіслати йому 
повідомлення виклику.  

 

 
 

Рис. 50. Повідомлення про дату й час проведення чату  
в блоці майбутніх подій СУН Moodle 

 

 
 

Рис. 51. Сторінка чату 
 

В центральній частині вікна відображаються повідомлення, 
написані користувачами, а також додаткова інформація, (напри-
клад, що користувач увійшов до чату). 
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Рис. 52. Вікно чату 
 
В нижній частині вікна знаходиться текстове поле для надси-

лання повідомлень. Після написання повідомлення, необхідно 
натисніть клавішу ENTER, щоб відіслати його учасникам. 

 
 
 

3.7.2. Форум 
 
Форум це засіб комунікації для обговорення однієї конкрет-

ної теми. В рамках кожної теми учасники можуть створювати 
повідомлення за заздалегідь визначеними правилами. 

В СУН Moodle є два типи форумів, форум новин, до якого 
мають доступ всі учасники курсу, і форум викладачів, де кожен 
викладач може обговорювати питання, пов'язані з навчанням. 

Щоб створити форум необхідно в режимі редагування вибра-
ти в переліку завдань (рис. 31) "Форум". 

Далі необхідно виконати такі дії (рис 53): 
1. Задати назву форуму; 
2. Вибрати з переліку тип форуму. "Стандартний загаль-

ноцільовий форум" дозволяє будь-якому учаснику розпочати 
обговорення, або приєднатися до нього. Також існує можливість 
дозволити кожному учаснику створювати лише одну тему для 
обговорення (наприклад, для викладачів), форум у вигляді запи-
тань та відповідей та ін.; 
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3. Описати питання для обговорення на форумі; 
4. Встановити необхідність реєстрації для студентів; 
5. Задати максимальний розмір для файлів, які можна приє-

днувати до повідомлень. 
6. Зберегти зміни. 
 

 
 

Рис. 53. Створення форуму 
 
Щоб отримати доступ до сторінки форуму необхідно миш-

кою натиснути на його посилання. З'являться назва дискусійної 
теми (рис. 54). Натиснувши на посилання "Відповісти" (якщо у 
вас є дозвіл на відповідь) можна ввести повідомлення (рис.55).  

Після додавання повідомлення воно буде показане у вікні 
форуму. 

 

 
 

Рис. 54. Відповідь на запитання форуму 



 

 50

 
 

Рис. 55. Відповідь на запитання форуму 
 
 
 

3.7.3. Електронна пошта 
 
В СУН Moodle існує функція надсилання повідомлень елект-

ронною поштою учасникам курсу. Вона звичайно використову-
ється, у випадку, коли викладач має надіслати повідомлення 
окремим студентам. Якщо необхідно відіслати інформацію для 
кожного учасника курсу, краще використовувати форум новин. 

Щоб надіслати повідомлення на електронну пошту студентів 
необхідно виконати такі дії: 

1. Зайти за посиланням "Учасники" на головній сторінці ку-
рсу (правий нижній кут рис. 4 і у збільшеному вигляді рис. 56). 

 

 
 

Рис. 56 Посилання на список учасників навчального курсу 
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2. Вибрати зі списку прізвища студентів, яким необхідно 
надіслати email/ (рис. 57). 

3. Набрати повідомлення, натиснути кнопку "Preview", пе-
ревірити повідомлення (рис. 58). 

4. Натиснути кнопку "Send" (рис. 59). 
 

 
 

Рис 57. Список учасників навчального курсу 
 

 
 

Рис. 58. Вікно повідомлення електронної пошти 
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Рис. 59. Вікно електронної пошти 
 
 
 

3.8. Створення резервної копії  
навчальних курсів та їх відновлення 
 
 

3.8.1 Створення резервної копії 
навчального курсу 

 
СУН Moodle має вбудовані засоби для швидкого створення 

резервних копії навчальних курсів, та їх відновлення. 
 
Для створення резервної копії навчального курсу (наприклад, 

для використання в наступному навчальному році) необхідно в 
блоці керування вибрати посилання "Бекап" (рис. 4).  

1. Вибрати посилання "Порожньо" в колонці  
з даними про користувача (рис. 60). 

2. Натиснути кнопку "Продовжити" 
3. Створити резервну копію навчального курсу  

з необхідними деталями і параметрами.  
Файл з змістом курсу зберігається у файлах,  
звичайно, в backupdata (рис. 61 і рис. 62).  

4. Далі, необхідно створити копію на локальному  
комп'ютері. Для цього необхідно натиснути  
на посилання з назвою файлу. 

5.  Після появи повідомлення про створення копії  
резервного курсу натиснути "Завантажити"  
і далі "ОК" (рис. 63, рис. 64).  



 

 53

 
 

Рис. 60. Вибір параметрів при створенні резервної копії курсу 
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Рис. 61. Вибрані параметри резервної копії курсу 
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Рис. 62. Продовження створення резервної копії курсу 
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Рис. 63. Резервної копія курсу створена 

 

 
 

Рис. 64. Запис резервної копії курсу  
на локальний комп'ютер 

 
 
 

3.8.2. Відновлення навчального курсу  
з резервної копії 

 
Для відновлення навчального курсу (наприклад на початку 

нового навчального року) необхідно виконати такі дії: 
1. В блоці керування вибрати посилання "Відновити"  

(рис. 4, середина правої колонки). З'явиться вікно,  
показане на рис. 65; 

2. Натиснути кнопку "Завантажити файл" (рис. 65); 
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3. У вікні, що з'явиться натиснути кнопку "Browse" (рис. 66) 
та вибрати файл з каталогу з якого буде відбуватись  
поновлення навчального курсу. У випадку відсутності  
копії на сервері СУН необхідно її завантажити; 

4. Підтвердити вибір файлу для відновлення (рис. 67); 
5. Внести необхідні зміни в параметри відновлення  

навчального курсу (елементи, дані і список  
користувачів, файли та ін., рис. 68 і рис 69). 

 

 
 

Рис. 65. Відновлення навчального курсу  
з резервної копії 

 

 
 

Рис. 66. Відновлення навчального курсу  
з резервної копії 

 

 
 

Рис. 67. Відновлення навчального курсу  
з резервної копії 
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Рис. 68. Відновлення навчального курсу  
з резервної копії 
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Рис. 69. Відновлення навчального курсу  
з резервної копії 
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4. Робота студента 
з СУН MOODLE 

 
 

4.1 Авторизація 
 
Для роботи студента з СУН MOODLE студент має бути заре-

єстрованим. Для цього необхідно зайти на сайт СУН навчально-
го закладу (напр. http://edu.uninet.kiev.ua/) і створити обліковий 
запис авторизації. 

Для створення облікового запису необхідно виконати такі дії: 
1. На сторінці авторизації клацнути мишкою на кнопці 

"Створити обліковий запис учня". (рис. 70). 
2. В вікні для створення облікового запису необхідно запов-

нити поля, ввівши логін, пароль, адресу електронної пошти, ім'я 
та інші необхідні дані (рис. 71). 

 

 
 

Рис. 70. Сторінка авторизації з функцією самостійної реєстрації 
 
В версії Moodle 1.8 та наступних, використовується система 

захисту від Інтернет ботів (спеціальних програм, які 
автоматично чи за певними інструкціями, виконують дії через ті 
самі інтерфейси, що й звичайний користувач). Для захисту від 
таких програм студенту пропонується ввести у поле "Enter the 
words above" форми облікового запису випадкові слова, що ге-
неруються на картинці форми. 
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Далі необхідно натиснути мишкою на кнопку "Зберегти". На 
адресу електронної пошти студента буде надіслане повідомлення з 
інструкціями, які необхідно виконати для завершення реєстрації. 
Після звернення для авторизації обліковий запис буде активовано.  

 

 
 

Рис. 71. Форма для створення облікового запису 
 
В деяких навчальних закладах функція самостійної реєстрації 

є недоступною для студента. В цьому випадку необхідно звер-
нутися до викладача чи адміністратора СУН, які і мають створи-
ти відповідний обліковий запис.  

 
 
 

4.2 Робота з навчальними 
матеріалами 

 
Для роботи з СУН Moodle студенту потрібен комп'ютер з до-

ступом до мережі Інтернет. 
Для початку роботи необхідно ввести свій логін і пароль 

(рис. 70) та натиснути кнопку "Вхід". Після цього відбудеться 
перехід до переліку курсів доступних для вивчення (рис.72). 

При натисканні на кнопку "Всі курси", також будуть пока-
зані всі курси  на які є можливість записатись. Для зручності 
курси розділені за категоріями (рис. 73). 
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Рис. 72. Перелік доступних навчальних курсів 
 

 
 

Рис. 73. Перелік доступних навчальних категорій  
та навчальних курсів 
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1. Для вибору навчального курсу, необхідно натиснути на 
гіпертекстове посилання з його назвою. (Наприклад "Фізика на-
півпровідників і діелектриків", рис. 74); 

2. Якщо поруч з назвою курсу є позначка  необхідно 
також ввести кодове слово, яке має повідомити викладач. Далі 
натиснути кнопку "Enroll me in this course" (рис. 74). 

 

 
 

Рис. 74. Самостійний запис на курс 
 
Після цього будуть доступні розділи навчального курсу, які 

включають теми, тести та ін. Для роботи з певною темою необ-
хідно натиснути на гіпертекстове посилання з її назвою (рис. 75). 

У верхній частині кожної сторінки є панель, де показаний 
повний шлях від головної сторінки СУН до поточної. 

 
 
 

4.3. Виконання тестових завдань 
 
Для проходження тесту його потрібно вибрати серед елемен-

тів курсу (ліва колонка рис. 75). Для того, щоб приступитися до 
проходження тесту, необхідно натиснути кнопку "Почати тес-
тування". Більшість тестів виконуються в режимі он-лайн. Тест 
буде завершеним, після того, як натиснути кнопку "Відправити 
результати й завершити тест". Після проходження тесту бу-
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дуть доступні його результати, у яких відображаються набрані 
бали, кількість спроб, затрачений час та відгук викладача. 

Оцінки. У системі Moodle реалізована система оцінок за зав-
дання, які виконав студент. Для перегляду власних оцінок необ-
хідно в навчальному курсі зайти за посиланням "Оцінки" яке 
знаходиться в блоці "Керування" (рис.75). 

 

 
 

Рис. 75. Вигляд сторінки СУН 
при роботі з навчальним курсом 

 


