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1. Що таке Moodle ? 

  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

вимовляється «Мудл»)  – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням 

(LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним 

середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає 

викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 

комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна 

використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, 

бізнес-навчанні, як в комп’ютерних класах навчального закладу, так і для 

самостійної роботи вдома. 

  

Moodle – це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система 

такого призначення. На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів 

користувачів в усьому світі й продовжує розвиватися темпами, значно 

швидшими, ніж її конкуренти. Тобто обрати для впровадження в навчальному 

закладі саме Moodle – це те саме, що обрати, як іноземну мову для вивчення - 

англійську. 

  

Moodle – це безкоштовна, відкрита (Open Source) система. Вона не лише 

безкоштовна сама, а й не потребує для своєї роботи жодного платного 

програмного забезпечення. Тобто кожний навчальний заклад може впровадити 

у себе не просто безкоштовну і найбільш досконалу, а ще й абсолютно 

ліцензійну систему, не витративши жодної копійки на придбання програмного 

забезпечення. При цьому він може вносити зміни у код у відповідності до своїх 

потреб. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle


Ресурс української спільноти користувачів 

Moodle:https://moodle.org/course/view.php?id=17228 

 

 

Адреса сайту дистанційного навчання Навчально-наукового інституту 

інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету: 

http://izdn.iiot.nau.edu.ua 

 

2. Вхід в на сайт дистанційного навчання 

  

Для входу на сайт дистанційного навчання Навчально-наукового 

інституту інноваційних освітніх технологій на платформі Moodle Вам 

необхідно отримати логін (ім’я для входу) та пароль в лабораторії електронних 

засобів дистанційного навчання (ауд. 307,корпус8а) або надіслати запит на 

електронну пошту: labizdn@nau.edu.ua. 

 

Для початку роботи в системі дистанційного навчання зайдіть на сайт 

http://izdn.iiot.nau.edu.uaі введіть Логін та Пароль у правому верхньому куті 

сайту (див. рис.1) 

 

 
Рис. 1. Вхід в систему дистанційного навчання 

 

Після першого входу в систему Вам необхідно буде змінити пароль на 

власний (див. рис. 2). 

https://moodle.org/course/view.php?id=17228
http://izdn.iiot.nau.edu.ua/
mailto:labizdn@nau.edu.ua
http://izdn.iiot.nau.edu.ua/


 
Рис. 2. Зміна паролю після першого входу на сайт дистанційного навчання 

 

3. Електронний навчальний курс 

  

Після входу на сайт дистанційного навчання в розділі «Огляд курсів» 

відображена інформація і посилання на електронні навчальні курси, які Ви 

викладаєте згідно графіків навчального процесу (див рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Розміщення електронних курсів в Moodle 

  

Натиснувши на назву навчальної дисципліни (наприклад, Електронна 

комерція, яка викладається у 6 семестрі для студентів спеціальності 073 

Менеджмент) Ви переходите на електронний навчальний курс, який має 

наступний вигляд (див рис. 4). 



 
Рис. 4. Структура електронного навчального курсу 

 

В розділі «Лекції» працівники лабораторії електронних засобів 

дистанційного навчання завантажують Ваші навчальні матеріали у форматі 

.doc, .docx, .pdf, тощо, які доступні для завантаження студентам, зарахованим 

на цей електронний курс. 

 

4. Перевірка контрольної (курсової) роботи студента 

 

Для виконання контрольної/курсової роботи в електронному курсі додано 

ресурс Moodle «Завдання», що дозволяє викладачу завантажити «Методичні 

рекомендації до виконання контрольної/курсової роботи», а студенту здати 

свою роботу на перевірку викладачу, про що на електронну пошту викладача 

приходить повідомлення. 

 

 
Рис. 5. Розділ «Контрольна робота» 



 

У розділі «Контрольна робота» відображена інформація про кількість 

студентів у групі, які вивчають цю дисципліну (Учасників - 1), кількість 

завантажених робіт на перевірку (Здано - 0) і кількість робіт, що потрібно 

оцінити (різниця між усіма роботами і перевіреними). 

 

Для перевірки завантаженої студентом контрольної роботи необхідно 

натиснути «Переглянути/оцінити всі роботи», вибрати файл напроти прізвища 

студента (див. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Перевірка контрольної роботи 

 

Після перевірки роботи студента оцінка ставиться напроти його прізвища 

(див. рис. 7), надається  можливість написати відгук на роботу студента (див. 

рис.8). 

 

 
Рис.7. Оцінювання контрольної роботи студента 



 
Рис. 8. Написання відгуку на роботу 

5. Тести 

Контроль знань студентів відбувається за допомогою проходження 5 

тестів (3 проміжних тести: Тест 1, Тест 2, Тест 3), модульний контроль і 

екзамен (або диференційований залік). 

 

Тест 1, Тест 2 та Тест 3 містять по 12 випадкових питань із 30 

завантажених в банк питань (всього 90 питань) і обмежені в часі – 30 хвилин. 

Надається необмежена кількість спроб на проходження тесту або визначена 

кількість спроб за рекомендацією викладача навчальної дисципліни.  

 

Викладач може змінювати кількість тестів, кількість питань та обмеження 

часу на проходження тестів, а також встановлювати кінцеві терміни 

проходження тестів або здачі матеріалів курсу студентом. 



 
Рис. 9. Проходження тесту 

 

Модульний контроль і екзамен (диференційованийзалік) реалізовані 

також у вигляді тестів: модульний контроль – це 18 випадкових питань із 90 

можливих із банку питань, для проходження відведено 30 хвилин, екзамен 

(диференційований залік) – це 28 випадкових питань із 90 можливих, 

розрахованих на 90 хвилин. Викладач надає в лабораторію 90 питань по одній 

навчальній дисципліні з позначенням правильних відповідей, працівники 

лабораторії завантажують питання в банк питань і налаштовують тести. 

 

 
Рис. 10 . Банк питань 

6. Журнал оцінок 

 

Важливим елементом у електронному навчальному курсі є «Журнал 

оцінок» (див. рис. 11). 



 
Рис. 11. Розміщення журналу оцінок електронного навчального курсу 

 

Журнал оцінок показує оцінки за кожну діяльність студента в 

електронному навчальному курсі (Тест 1, Тест 2, Тест3, Контрольна робота, 

Модульний контроль, Екзамен (Диференційований залік)), а також оцінки всіх 

студентів у групі, хто вивчає цей курс (див. рис. 12). 

 

 
Рис.12. Журнал оцінок групи студентів 

 

Для зручності журнал оцінок можна експортувати у текстовий файл або 

таблицю Excel (див. рис. 13). 

 

 
Рис.13. Експорт журналу оцінок у файл 
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