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Методичний посібник складено в рамках дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня «Організація професійного навчання учнівської молоді
й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в
населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням технології
дистанційного навчання»для педагогічних працівників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, які ведуть підготовку кваліфікованих
робітників усіх галузей господарської діяльності. Посібник спрямований на
забезпечення умов формування професійних компетентностей здобувачів
освіти використання в освітньому процесі системиуправління навчальним
контентом Moodle. У виданні пропонується орієнтовна структура та зміст
організації навчальних курсів за дистанційною формою навчання.
Методичний посібник призначений для педагогічних працівників, які
забезпечують освітній процес закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, керівників, методистів,тьютерів, що причетні до розробки
дистанційних курсів, а також рекомендовано як користування здобувачам
освіти ЗП(ПТ)О.
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ВСТУП
Інноваційні процеси в сучасній освіті України вимагають розробки
нових технологій, методів, засобів підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників. Особлива увага приділяється саме інформаційним ресурсам та
технологіям, підкреслюється їх значимість у порівнянні з традиційними
видами.

Тому

зусилля багатьох теоретиків і практиків освіти сьогодні

зосереджені на галузі комп’ютерних технологій навчання і пов’язаних із цим
різних видах організації дистанційної діяльності.
Дистанційне

навчання

як

система

в

Україні функціонує та

використовується з 2000 р, але здебільшого у сфері вищої освіти.

Так,

постановою

було

Міністерства освіти і науки

затверджено Концепцію

України

розвитку дистанційної

у 2000

освіти

в

р.

Україні.

В

основу покладено нормативно-законодавчі акти, на яких ґрунтуються
вихідні положення Концепції: Конституція України, Закон України «Про
освіту», Закон України «Про Національну програму інформатизації», указ
Президента України «Про заходи щодо розвитку національної

складової

глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого
доступу до цієї мережі в Україні», наказ Міністерства освіти і науки
України «Про створення Українського центру дистанційної освіти» тощо.
З

метою

інформаційного

навчально-методичного,
забезпечення

організації

освітнього

дистанційною формою навчання відповідно
25.04.2013№ 466 прийнято Положення

науково-методичного,
до

про

процесу

за

наказу МОН від

дистанційне навчання.

Положенням визначено основні засади організації та запровадження
дистанційного навчання.
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року наголошується, що одним зі стратегічних напрямів державної політики
у

сфері

діяльності

освіти

повинні

стати

розвиток

наукової

та

інноваційної

в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;
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інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційноресурсного забезпечення освіти і науки.
Відповідно до Положення під дистанційним навчанням розуміється
індивідуалізований

процес набуття знань, умінь, навичок і способів

пізнавальної діяльності
опосередкованої

людини,

взаємодії

який

відбувається

віддалених

один

від

в

основному

за

одного учасників

освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на
базі

сучасних психолого-педагогічних

та

інформаційно-комунікаційних

технологій у закладах освіти.
Метою дистанційного навчання у галузі професійної (професійнотехнічної) освіти є

надання освітніх

послуг

шляхом

застосування

у

навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними
освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних
стандартів освіти; за індивідуальними програмами підготовки громадян,
підвищення кваліфікації тощо.
Завданням

дистанційного

навчання

є забезпечення

громадянам

можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та
професійної

кваліфікації,

підвищення

кваліфікації незалежно від статі,

раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до
релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх
здібностей.
Безпосередньо дистанційне навчання пов’язане із застосуванням
комп’ютерних мереж у сфері освіти, зокрема із розробленням новітніх
освітніх програм, використанням Інтернет-технологій в освітньому процесі,
створенням
систем

електронних

менеджменту,

бібліотек,

автоматизацією

довідково-інформаційних
й

інформаційним

систем,

супроводом,

використанням спеціалізованих банків даних.
Дистанційне навчання реалізовується шляхом:
- застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
6

- використання технологій дистанційного навчання для забезпечення
навчання в різних формах.
Системно структурована модель дистанційного навчання – це комплекс
особистих взаємодій, які підтримують і доповнюють одна одну, й мають на
меті всебічне підвищення якості навчальної діяльності кожного здобувача
зокрема і дистанційного процесу – в цілому.
На якість таких форм навчання як процесу суттєво впливають постійні
контакти між здобувачами освіти і викладачами, розвиток співробітництва
здобувачів, використання у проектуванні навчальної діяльності засобів
активного навчання, швидкий і, що найважливіше, змістовний і корисний
зворотний зв‘язок, продуктивне й ефективне використання часу, висока
загально-спрямована на діяльність та внутрішня мотивація (зацікавленість), а
також стратегія індивідуального підходу до врахування базової підготовки,
здібностей і можливостей здобувачів і, згідно із цим, постійне удосконалення
шляхів навчання.
Адаптуючись в умовах сучасності на засіданні методичної ради
Золотівського

професійного

ліцею

прийнято

рішення

активно

використовувати технології дистанційного навчання не тільки за потреби та в
рамках реалізації експерименту, а й на постійній основі в ході навчально –
виховного процесу для зростання рівня професійної компетентності
майбутніх

кваліфікованих

робітників,

що

досягається

завдяки

урізноманітненню форм професійної освіти і навчання. Це так назване
«змішане навчання».
Змішані підходи до навчання виявилися одними з найпопулярніших
технологій сьогодення, тому що дозволяють скористатися гнучкістю і
зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного в навчальному
закладі.
Змішане навчання дуже часто називають гібридним навчанням. Це
пов‘язано з тим, що змішане навчання акцентує увагу на суто механічному
підході до змішування різних форм навчання. Гібрид являє собою поєднання
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нової, передової, з використанням можливостей IT технології зі старою
технологією і формування нового підходу (новації), з урахуванням відомих
можливостей старої технології.
Змішане навчання як технологія змін і трансформації не може з‘явитися
сама по собі. Необхідні додаткові зусилля як з боку викладачів, так і з боку
здобувачів. Подібні революційні моделі змін надають новий імпульс якісного
розвитку освіті, вони ефективніші, доступніші, мають персональний підхід і з
часом можуть де в чому перевершити традиційні методи.
Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня на базі
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області
сприяла впровадженню та апробації елементів і технологій дистанційного
навчання в процес підготовки майбутніх кваліфікованих робітників й
розробці методичних рекомендації для учасників освітнього процесу з метою
забезпечення умов формування професійних компетентностей здобувачів
освіти використанням системи управління навчальним контентом Moodle.
У посібнику представлено системно
дистанційного

навчання

структуровану

модель

як комплексу особистих взаємодій, які

підтримують і доповнюють одна одну, й мають на меті всебічне підвищення
якості освітньої діяльності кожного здобувача зокрема і дистанційного
процесу в цілому. На якість таких форм навчання суттєво впливають
постійні контакти

між

виробничого навчання,

здобувачами
розвиток

освіти

і

викладачами/майстрами

співробітництва,

використання

у

проєктуванні освітнього процесу засобів активного навчання, швидкий і
змістовний зворотний зв‘язок, продуктивне й ефективне використання
часу, висока загально-спрямована на діяльність та внутрішня мотивація
(зацікавленість), а також стратегія індивідуального підходу до врахування
базової підготовки, здібностей і можливостей здобувачів освіти і постійне
удосконалення шляхів навчання.
Матеріали

посібника

стануть

в

нагоді

закладам

П(ПТ)О

у

запровадженні в освітній процес технології дистанційного навчання або при
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формуванні окремих дистанційних курсів. Реалізація намічених напрямів з
упровадження

дистанційних

технологій

допоможе вирішити наступні

завдання:
– розширити
здобувачам

освіти

можливості
доступу

навчання

до

за

матеріалів

допомогою
і

навчальних

найрізноманітнішого змісту на основі інформаційних,
віртуальних

технологій,

а

також

надання
систем

комп’ютерних,

створити потенціал у галузі обміну

навчальною інформацією;
– створювати і застосовувати нові інформаційні технології, системи
інформаційного обміну, щоб забезпечити функції збирання, накопичення,
зберігання і передачі інформації.
Дистанційне
професійної

навчання

(професійної)

має

кардинально

освіти,

змінити

починаючи

із

усю

систему

використання

інформаційних технологій, що призведе до створення нового освітнього
середовища,

де технології будуть насамперед зорієнтовані на потреби

суб’єктів навчання. Сьогодні новітні технології (а саме дистанційне
навчання) заклади П(ПТ)О використовують не повною мірою. Але переваги
інноваційної системи, напрацювання в цій галузі сприятимуть створенню
ефективного навчально-методичного комплексу нового покоління на базі
Інтернет ресурсів. Адже навчання

з

використанням

віддалених

інформаційних ресурсів наповнює освітні програми якісно новим змістом,
дозволяє використовувати професійні інформаційні ресурси, доступні
фахівцям для вирішення реальних практичних завдань.
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Технології дистанційного навчання в системі освіти
Стрімкі

темпи

розвитку

нових комп'ютерних

та

мережевих

технологій призвели до реформи та появи нових форм навчання, однією з
яких стала дистанційна - навчання за допомогою Інтернет-технологій.
Завдяки розвитку Інтернету і сучасних методів спілкування та обміну
даними з’явилась можливість створювати і застосовувати в освітньому
процесі нові способи навчання, такі як електронні конспекти, енциклопедії,
тести, глосарії, анкети, віртуальні лабораторії тощо.Одним з варіантів
використання таких методів і технологій є пакет Moodle–система керування
змістом сайту, спеціально розроблена длястворення якісних online-курсів
педагогічними працівниками.
Дистанційне навчання є однією з форм навчання у системі
України,
вечірньою,

яка

зокрема,

як

форма навчання,

заочною, екстернатом

застосуванням

та

сучасних

рівноцінна

реалізується,

в

з

освіти
очною,

основному,

інформаційних

із

технологій.

Дистанційненавчанняможе ініціюватися як частинаосвітнього процесу,що
особливо доцільно на початкових етапах його впровадження, а також з
урахуванням особливостей окремих дисциплін.
Технології дистанційного навчання – це інформаційні технології
створення, передачі та збереження навчальних матеріалів, організації й
супроводу

освітнього

процесу

дистанційного навчання за допомогою

телекомунікаційного зв’язку.
Основоюдистанційного

навчання

дистанційної технології навчання,

що

є

мережна
базується

технологія
на

–

вид

використанні

телекомунікаційних мереж та засобів Internet для забезпечення здобувачів
освіти навчально-методичними матеріалами,

інтерактивної

взаємодії з

педагогами та організації дистанційного педагогічного контролю.Варіацією
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виступає ТВ-технологія навчання, що базується на використанні систем
телебачення. Як правило, технології дистанційного навчання, як правило, в
окремому виді не використовуються. Так, при застосуванні будь-якої
дистанційної технології, крім неї обов’язково використовуються елементи
очної форми навчання (іспити, заліки, практикуми, окремі лекції та др.).
Також в індивідуальних випадках з урахуванням особливостей окремих
дисциплін

може застосовуватись

поєднання

декількох

дистанційних

технологій.
Серед

суттєвих

переваг

дистанційної

форми

навчання

можна

відзначити наступні:
 Можливість навчатися у будь-який час. Здобувач освіти, який навчається
дистанційно, може самостійно вирішувати, коли і скільки часу йому
приділяти

на

вивчення

матеріалу;

самостійно

будує

для

себе

індивідуальний графік навчання.
 Можливість навчатися в будь-якому місці. Здобувачі освітиможуть
вчитися, не виходячи з дому чи офісу, перебуваючи у будь-якій точці
планети. Потрібна наявність лише гаджета з доступом до Інтернет.
Відсутня необхідність щодня відвідувати заклад освіти, що безсумнівна
перевага для людей з обмеженими можливостями здоров'я, для
проживаючих у важкодоступних місцевостях, батьків з маленькими
дітьми тощо.
 Навчання без відриву від основної діяльності. Для навчання не обов'язково
брати відпустку на основному місці роботи. Також дистанційно можна
навчатися на декількох курсах чи у декількох закладах освіти одночасно.
 Можливість навчатися у своєму темпі. Не обов’язково навчатися у тому
ж темпі, що й інші. Здобувач освіти завжди може повернутися до
вивчення більш складних питань, кілька разів подивитися відео-лекції,
перечитати переписку з викладачем, а вже відомі йому теми може
пропустити.
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 Доступність навчальних матеріалів. Доступ до всієї необхідної літературі
відкривається здобувачу освіти після реєстрації в системі дистанційного
навчання, або він отримує навчальні матеріали електронною поштою.
Зникає проблема нестачі чи відсутності підручників, навчальних
посібників чи методичок.
 Мобільність. Зв'язок з педагогами здійснюється різними способами: як online,

так

і

виробничого

off-line.

Проконсультуватися

навчання

ефективніше та

за

швидше,

допомогою
ніж

з

викладачем/майстром

електронної

призначити

пошти

іноді

особисту зустріч

при

очному/традиційному навчанні.
 Індивідуальний підхід. При традиційному навчанні педагогу досить важко
приділити необхідну кількість уваги всім здобувачам освіти групи,
підлаштуватися під темп роботи кожного. Використання дистанційних
технологій зручне та ефективне для організації індивідуального підходу.
Крім того, що учень сам обирає собі темп навчання, він може оперативно
отримати відпедагога відповіді на виникаючі питання.
 Економічність. Якщо порівнювати вартість або витрати на навчання за
традиційною та дистанційною формами, то дистанційна скоріш за все
буде

дешевшою.

Здобувачу

не

доводиться

оплачувати

дорогу,

проживання (в окремих випадках), харчування та ін.
Разом з тим дистанційне навчання не позбавлене і ряду недоліків:
 Необхідність мотивації. Практично весь навчальний матеріал здобувач
освіти повинен освоювати самостійно. Це вимагає достатньої сили волі,
відповідальності та самоконтролю. Швидше за все, ніхто його підганяти
чи заохочувати до навчання не стане. Підтримувати потрібний темп
навчання без контролю зі сторони вдається не всім.
 Нестача практичних вмінь та навиків. Досить проблемно якісно
організувати

дистанційне

навчання

за

напрямами

підготовки

та

професіями, на яких передбачена велика кількість практичних занять.
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Навіть найсучасніші комп’ютерні тренажери не замінять майбутнім
кваліфікованим робітникам «живої» практики.
 Дистанційна освіта не підходить для розвитку комунікабельності. При
дистанційному навчанні особистий контакт здобувачів освіти один з
одним й з педагогами мінімальний, а то і повністю відсутній. Тому така
форма

навчання

не

підходить

для

розвитку

комунікабельності,

впевненості, навичок роботи у команді.
 Проблема

ідентифікації

здобувачів

освіти. На

даний

час

найефективнішим способом відстежити за тим, чи самостійно здобувач
виконував завдання чи здавав іспити/заліки, - це відеоспостереження, що
не завжди можливо та зручно. Тому на підсумкову атестацію здобувачам
освіти доводиться особисто приїжджати до закладу освіти.

1.2. Термінологія
Технології
технологій,

дистанційного

включаючи

навчання

—

це комплекс

психолого-педагогічні

та

освітніх

інформаційно-

комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного
навчання у закладах освіти та наукових установах.
Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання — система
засобів,

прийомів,

кроків,

послідовне

здійснення

яких

забезпечує

виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості.
Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання —
технології

створення,

накопичення,

зберігання

та

доступу

до

веб-

ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін, освітніх програм, а
також забезпечення організації
допомогою

і

супроводу

спеціалізованого програмного

освітнього

забезпечення

процесу
та

за

засобів

інформаційно-комунікаційного зв'язку, у тому числі мережі Інтернет.
Веб-середовище дистанційного навчання — системно організована
сукупність

веб-ресурсів

навчальних

дисциплін, освітніх програм,
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програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії
суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.
Веб-ресурси навчальних дисциплін, у тому числі дистанційні курси
— систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного
характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм),
яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веббраузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.
Система

управління

дистанційним

навчанням

—

програмне

забезпечення, що призначене для організації освітнього процесу та контролю
за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.
Система
(програм)—

управління
програмне

веб-ресурсами

забезпечення
веб-ресурсів,

для
а

навчальних
створення,
також

для

дисциплін
збереження,

накопичення та

передачі

забезпечення

авторизованого

доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-

ресурсів.
Суб’єкти

дистанційного

навчання

—

особи,

які

навчаються,

та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою
навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо).
Синхронний режим — взаємодія між суб’єктами дистанційного
навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні
мережі тощо).
Асинхронний режим — взаємодія між суб’єктами дистанційного
навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у
часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі
тощо.
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1.3. Особливості організації дистанційногоосвітнього процесу у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти
Освітній процес узакладах професійної (професійно-технічної) освіти з
використанням технології дистанційного навчання організовується на
підставі

адаптованих

до

дистанційної

форми

освітніх програм та

навчальних планів.
Усі види забезпечення освітнього процесу майже не відрізняються від
комплексу

забезпечення

забезпечення

включає

інформаційне.

інших

форм

навчання.Так,комплексне

апаратне, телекомунікаційне,

У методичному

посібнику

програмне

та

розкрито забезпечення

інформаційної складової.
За

технологіями

дистанційного

навчання

у

закладах П(ПТ)О

здійснюється підготовка за такими види:
- природничо-математична,
- гуманітарна,
- загально-технічна,
- професійно-теоретична.
Здебільшого, професійно-практична підготовка здійснюється очно у
вигляді

виробничого

навчання,

(передвипускної) практики і
майстернях,

на

полігонах,

виробничої,

проводиться

у

переддипломної

навчально-виробничих

тренажерах, автодромах, трактородромах, у

навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на
робочих місцях на виробництві та в сфері послуг (крім випадків, що
передбачені для підготовки осіб з особливими потребами). Використання
дистанційних форм для професійно-практичної підготовки можливо лише
для окремих професій, для яким це зручно й можливо реалізувати.
До основних принципів освітнього процесу, з урахуванням яких
розроблялась та впроваджувалась система Moodle, відносять такі принципи:
 Кожен є потенційним викладачем, так само як і потенційним
здобувачем освіти. У системі Moodle завдання того, хто навчає, і того, хто
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навчається, можуть бути змінені або скасовані

шляхом

редагування

дозволів курсу або в залежності від роду діяльності. Слухачі, наприклад,
можуть бути модераторами окремого курсу або форуму.
 Навчання значно ефективніше під час творчої діяльності або пояснення
інформаціїіншим. Так, для прикладу, можна розглянути діяльність Wiki,
коли спільний пошук групою

здобувачів освітивідповіді на складне

питання є творчість з іншими та являється потужним засобом навчання.
 Навчаємося, спостерігаючи за іншими. Прикладом такої діяльності є
читання та написання продуманих повідомлень форуму, що змінює і
поглиблює розуміння того матеріалу, над яким працює здобувач освіти.
 Розуміючи

інших

змінюємось

самі.За

допомогою особистих

повідомлень та онлайн-спілкуваннявикладач дізнається про успіхи і
труднощі здобувачів освітидистанційних курсів, та враховує це в
підготовці матеріалів навчальних курсів.
 Навчання є легким, коли освітнє середовище є гнучким і швидко
адаптується до потреб його учасників.
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір навчального закладу
забезпечує взаємодію всіх суб’єктів освітнього процесу:
- керівних кадрів;
- методиста;
- педагогічних працівників: викладачів загальноосвітньої підготовки,
викладачів

професійно-теоретичної

підготовки,

викладачів

професійно
– практичної підготовки та майстрів виробничого навчання;
- здобувачі освіти.
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1.4. Загальні вимоги до розробки електронних навчальних курсів
Інтеграція можливостей комп’ютера, систем мультимедія і друкованого
посібника дозволяє об’єднати в одному місці і в один час різні види
інформації (слайди, рух, звук, текст, графіку тощо). Це забезпечує розвиток
інтелекту та творчих здібностей.
Організація самостійної навчальної діяльності та підвищення мотивації
навчання – очевидний продукт впровадження інформаційних технологій в
освіту.
Електнонні

навчально

–

методичні

комплекси

(далі

ЕНМК)

забезпечують:
- розвиток наочно – образного та творчого видів мислення;
- розширення

досліджуваної

предметної

області

за

рахунок

можливостей моделювання, скорочення часу на пошукові роботи;
- формування

інформаційної

культури

за

рахунок

здійснення

інформаційно-навчальної діяльності та роботи з програмними
засобами та системами.
Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни (ЕНМКД)
– засіб реалізації комп’ютерних технологій навчання за будь-якою формою
(очною, заочною, дистанційною), спрямований на активізацію самостійної
роботи учнівської молоді з вивчення дисципліни, підвищення якості
навчання, об’єктивності процесу контролю та оцінки знань здобувачів освіти.
ЕНМКД відображає сукупність дидактичних, методичних заходівта дій,
специфіку викладання окремої дисципліни, що реалізуються сучасними
комп’ютерними технологіями навчання, які орієнтовані на досягнення
поставлених дидактичних цілей і задач у процесі навчання та виховання.
Структура
організації

ЕНМКД

навчального

формується
процесу,

відповідно

визначається

до

вимог

керівником

системи
курсу

–

викладачем або майстром виробничого навчання, подається на розгляд та
схваленняметодичною радою

і

затверджується директором

навчального закладу.
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Окремі елементи дистанційного курсу можуть бути не включеними до
навчально – методичних матеріалів, якщо вони не передбачені навчальним
планом та освітніми програмами.
При компонуванні матеріалів електронного навчального комплексу
слід дотримуватися типової структури:
Структура дистанційного курсу
Форум курсу
Організаційна частина
- Вступ
- Мета та завдання
- Алгоритм роботи з курсом
- Інформація про автора(ів)
- Перелік літератури до курсу
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)
Розділ (Модуль) 1
Тема 1
- Теоретичний матеріал до теми 1
- Відеолекції
- Презентації
- Навчальні відеоролики
- Мультимедійні демонстрації
- Висновки
- Питання до самоперевірки
- Тренувальне тестування до теми 1
- Практичне завдання до теми 1
- Завдання для дискусій і обговорень
- Завдання для спільної роботи
- Лабораторні дослідження
- Перелік літератури до теми 1
Тема 2
…
Перелік літератури до розділу (модулю)1
Розділ (Модуль) 2
Тема 3
Тема 4
…
Розділ (Модуль) N – Індивідуальні завдання
Постановка завдання
Обов’язкові індивідуальні завдання
Методичні вказівки до виконання
Глосарій
Підсумкова контрольна робота
Підсумкове тестування з дисципліни
Додатки (довідково-ілюстративний матеріал)
Бібліографії корисної літератури за курсом

Примітки
обов’язково

обов’язково
обов’язково
обов’язково

у разі потреби

можливі види
завдань
у разі потреби
у разі потреби

у разі потреби

обов’язково
обов’язково
у разі потреби
у разі потреби
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1.5. Технологія створення та забезпечення доступу здобувачів освіти до
електронних навчальних курсів
ЕНМКД розробляє керівник курсу (викладач, майстер виробничого
навчання), який відповідає за його якість і відповідність до встановлених
вимог. Контроль за підготовкою ЕНМКД здійснюють методист, старший
майстер та заступник директора з навчально-виробничої роботи.
Матеріали дисципліни розбиваються на декілька рівнів деталізації.
Отже, здобувач освіти сам обирає свій «шлях» роботи з ЕНМКД, що
забезпечує максимальну ефективність використання часу та збільшення
швидкості знаходження потрібного матеріалу.
Створення ЕНМКД, як будь-якої складної навчальної системи, повинно
здійснювати поетапно. На попередньому етапі: визначаються дисципліни,
для яких створюються ЕНМКД; виконується ревізія наявних матеріалів (у
паперовому та електронному вигляді), оцінюється їх якість та відповідність
встановленим вимогам; розробляються загальні та спеціальні підходи та
вимоги до змісту; визначаються виконавці, оцінюються орієнтовні витрати
часу та терміни завершення робіт.
На підготовчому етапі здійснюється: створення сценарію ЕНМКД та
його окремих складових ( в разі потреби – сценарії мультимедійних
елементів); підбирається або готується матеріал (тексти, таблиці, графіки
тощо). Основний етап - виконується безпосереднє компонування ЕНМКД за
допомогою обраних інструментальних засобів. На завершальному етапі
перевіряється правильність матеріалів ЕНМКД, виправлення виявлених
помилок, збоїв при відтворенні інформації, тестування і апробація ЕНМКД у
навчальному процесі. Для забезпечення ефективного використання ЕНМКД
до здобувачів освіти встановлюються такі вимоги:
- наявність базового рівня інформаційної культури та навичок
самостійної навчальної роботи;
- наявність базових знань у галузі інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій.
19

1.6. Теоретичний мінімум для розробника курсу з дисципліни
Анотація —невеликий за розміром матеріал,який презентує курс.В
ньомуповинні бути висвітлені такі питання: повна назва курсу, коротка
характеристика курсу, перелік тем, шо розглядаються у курсі. За анотацією
здобувач освіти вирішує, наскільки корисним буде йому матеріал курсу, які
знання він отримає та як у майбутньому він зможе їх використати.
Обов'язковим елементом анотації має бути інформація про статус курсу: у
розробці, апробація, завершений.
Анотація готується у довільній формі. Основою анотації може бути
навчальна програма дисципліни. До анотації курсу мають входити такі
елементи:
-

назва дисципліни;

-

статус (у розробці, апробація, діючий (відпрацьований));

-

автори;

-

мета викладання;

-

основні завдання курсу;

-

знання;

-

вміння;

-

володіння.
Загальна інформація про курс (вступ) —окрема секція курсу

зкоротким

довільним

описом

та

інформаційним

матеріалом

щодо

дисципліни, яка розкриває перелік елементів цього курсу та особливості його
опанування. Така секція у курсах Moodle розміщуються першою. Саме в цій
секції рекомендується розмістити частину структурних елементів навчальнометодичного та дидактичного забезпечення дистанційного навчання.
Методичні рекомендації щодо використання веб-ресурсів курсу,
послідовності

виконання,

особливостей

контролю.

Дані

методичнірекомендації повинні містити загальну інформацію, яка допоможе
студентам ефективно використовувати веб-ресурси курсу у цілому. Тут
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можна вказати особливості користування елементами курсу. Обов'язково
слід вказати календарний навчальний план дисципліни (графік) вивчення
дистанційного курсу та критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують
здобувачі освіти).
Що стосується детальних методичних вказівок щодо організації
самостійної роботи, лабораторних, курсових робіт, то їх краще вказувати у
відповідних елементах курсу.
Календарний

навчальний

план

дисципліни

(графік)

вивчення

дистанційного курсу розробляється на основі освітньої робочої навчальної
програми дистанційного курсу. Календарний план повинен визначати
методичну послідовність вивчення тем, розподіл навчальних годин за видами
занять, форми проведення контролю, а також види занять та контролю і їх
тривалість, які проводяться викладачем. План-графік вивчення курсу
складається з переліку заходів (видів занять), які реалізують безпосередньо
навчальний процес з дисципліни. Для кожного заходу призначаються
терміни проведення, можливість оцінки й інші параметри.
Система дистанційного навчання має свій функціональний контроль
плану вивчення курсу. У СДН Moodle викладач може встановити формати
курсу: Формат-календар для планування навчання за чіткими календарними
датами, або Формат-структура для планування за тематичними секціями,
де за умовчанням кожна тема відповідає одному тижню навчання. Умомент
початку занять з такого календарного плану для кожної групи або окремого
студента створюється навчально-тематичний план з конкретними датами,
проставленими відносно моменту початку занять. У зв’язку з цим викладач
повинен чітко визначити термін вивчення курсу в цілому, терміни вивчення
окремих тем курсу, а також терміни передбачених видів навчальних занять та
проведення консультацій.
Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти)
визначаються для забезпечення прозорості навчання. Важливою є інформація
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про оцінювання видів робіт, тобто здобувач освіти повинен чітко знати, за
що і скільки балів він може отримати.
Система дистанційного навчання Moodle має засоби автоматизованого
оцінювання, формування та показу журналу оцінок. Тому відповідно до
встановленого розподілу балів викладач повинен встановити оцінки у
налаштуваннях елементів дистанційного курсу (тести, завдання, лекції).
Робоча

навчальна

програма

курсу

є

обов'язковим

елементоморганізації курсу і повинна розроблятися відповідно до діючих
нормативних положень. Здобувач освіти повинен мати змогу побачити, чим
керується викладач у дистанційному курсі при подачі матеріалу, постановці
завдань, оцінюванні знань.
Робочу навчальну програму варто розташовувати у секції із загальною
інформацією про курс у вигляді різних ресурсів: файл для скачування, webсторінка чи посилання на сторінку де ця програма розташована.
Підручник

(навчальний

посібник,

конспект

лекцій).

Даний

елементдистанційного курсу є основним змістовим модулем дисципліни,
який розкриває теоретичний та практичний зміст кожної теми за всіма
питаннями, що входять до неї відповідно до програми навчання. Основний
зміст кожної теми має бути викладений коротко й доступно, починаючи з
теоретичної частини, визначень, прикладів, таблиць, схем, діаграм, рисунків
із подальшим переходом до рекомендацій викладача щодо засвоєння
матеріалу дистанційного курсу, висновків за темою. Крім того, доцільно
також пропонувати здобувачеві освіти додатковий матеріал, який може
включати:
- термінологічний словник ключових понять (категорій) із визначенням їх
сутності;
-

нормативні документи або фрагменти з них, які необхідні в процесі

вивчення теми;
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-

довідкову інформацію (таблиці, формули, діаграми, ілюстрації до

теоретичних викладок);
-

приклади;

-

питання для самоконтролю засвоєння матеріалу теми;

-

додаткову літературу для поглибленого вивчення.
За відсутності підручників або навчальних посібників у курсі може

бути застосований конспект лекцій, який складено самим викладачем.
Для представлення теоретичного матеріалу у відповідних секціях
(темах) дистанційного курсу краще розміщувати електронні конспекти
лекцій. Вони можуть містити:
-

структуровані електронні матеріали, зміст яких відображає логіку

навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з теми у повному
обсязі. Цей елемент курсу також може містити тестові питання, за
допомогою яких здійснюється контроль засвоєння матеріалу;
-

мультимедійні презентації лекцій;

- додаткові електронні навчальні матеріали: флеш-ролики: аудіо- і відеоматеріали; довідкові та нормативні документи (форми, шаблони, стандарти,
нормативні акти, закони тощо).
По кожній темі (розділу) та з дистанційного курсу в цілому повинні
даватися висновки. Висновки повинні бути надані у стислій формі,
окреслювати

коло

вивченої

інформації

та

показувати

можливість

застосування набутих знань у практичній діяльності.
Консультації
викладачем,для

необхідні

обміну

для

досвідом

спілкування
з

іншими

здобувачів

освіти

однокурсниками.

з

Для

консультацій характерні чітко визначений час початку, тривалість та
періодичність. Для організації консультацій у режимі реального часу у
системі

дистанційного

навчання

використовується

спеціальний

вид

діяльності — Чат. Також може використовуватися обмін повідомленнями та
вид діяльності — Форум. Для консультацій у режимі он-лайн з аудіо- і
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відеоспілкуванням, обміном даними, демонстрацією робочого столу та
віддаленим керуванням найкраще підійдуть вебінари.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
здобувачів освіти. Значна частина навчальних годин при вивченні
кожноїдисципліни відводиться на самостійне опрацювання. У матеріалах
дистанційного

курсу

необхідно

розмістити

додатковий

теоретичний

матеріал, завдання для самостійного виконання та методичний матеріал, який
забезпечить його якісне виконання . Завдання формулюється у такій формі:
текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання,
термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел.
Індивідуальні завдання у дистанційному курсі Moodle розміщуються у
вигляді виду діяльності Завдання. Свої результати виконання здобувач освіти
може надати безпосередньо у цьому виді діяльності письмово або надіслати
файлом. Викладач оцінює надіслані на сервер відповіді та надсилає
коментарі з приводу результатів виконаного завдання.
Практичні

(семінарські,

лабораторні)

роботи.

У

матеріалахдистанційного курсу обов'язково має бути перелік практичних
(лабораторних, семінарських) робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної
роботи потрібно сформулювати мету та завдання, які забезпечують
формування вмінь та навичок, необхідних для засвоєння теми, надати
методичні рекомендації з їх виконання, форму надання результатів виконаної
роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань,
завдань для виконання у парах та групами.
Лабораторні роботи, для виконання яких необхідно спеціальне
обладнання та реальні об’єкти, виконуються в аудиторних умовах, про що
зазначається при формулюванні завдання.
Формулювання практичних (семінарських, лабораторних) робіт у
системі Moodle рекомендується розміщувати у розділі виду діяльності
Завдання.

Список

варіантів

індивідуальних

завдань

рекомендується

розміщувати у структурно-підлеглих ресурсах папка, файл або веб-сторінка.
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Навчально-методичні матеріали, допоміжні матеріали (таблиці, схеми,
норми та інше), до яких здобувачі освіти можуть звертатися при виконанні
завдання, потрібно оформляти у вигляді: веб-сторінки, посилань на файли
різних форматів.
Результат виконання лабораторної (практичної) роботи здобувачі
освіти можуть надсилати викладачеві в електронній формі до навчального
порталу, подавати у паперовому вигляді або усно. Після перевірки та
оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали в електронний
журнал дистанційного курсу.
Тестові завдання для перевірки знань з дисципліни мають
своєюметою перевірку (самоперевірку) ефективності засвоєння матеріалу.
Тести можуть відрізнятися цільовим призначенням для: самоконтролю,
перевірки поточних знань, підсумкового контролю. Виходячи з цього, тести
розробляються з окремих тем (модулів) та з дисципліни в цілому.
При підготовці тестів, які будуть використовуватися у СДН Moodle,
слід продумати та визначити для кожного тесту такі атрибути і параметри:
-

тип тесту (для самоконтролю, вхідного, проміжного, підсумкового

контролю);
-

види питань у тесті (вірно/невірно, одинарний або множинний вибір

правильних відповідей, зіставлення визначень і варіантів відповідей, числова
відповідь, коротка відповідь з введенням з клавіатури та інші);
-

максимальна кількість балів за увесь тест;

-

бальна оцінка за кожну вірну відповідь;

-

прохідний бал;

-

режим видачі питань (вибіркові або усі питання з запропонованих);

-

відведений час для тестування;

-

кількість спроб.
Для роботи з тестами система Moodle має спеціальний вид діяльності
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Тести

можуть

створюватися

усамій

системі,або

імпортуватися

з

спеціальногоструктурованого текстового файла.
Глосарій

включає

перелік

термінів,ключових

понять(категорій)дистанційного курсу з визначенням їх сутності. При
викладанні змісту термінів та базових понять повинна бути лаконічна за
формою та чітка за змістом інформація. Терміни надаються в алфавітному
порядку. Глосарій у дистанційному курсі розміщується у розділі виду
діяльності — Глосарій.
Список

рекомендованої

літератури

включає

у

себе

базову,допоміжнулітературу та інформаційні ресурси. Тому у дистанційному
курсі можна навести список із освітньої робочої навчальної програми з
збереженням оформлення і наповнення у вигляді ресурсів файл або вебсторінка і розмістити секції із загальною інформацією про дистанційний
курс. За можливості у цих ресурсах літературні джерела слід зробити
гіперпосиланнями на відповідні ресурси в мережі Інтернет.
Список рекомендованої літератури в повному обсязі наводиться тільки
один раз (за виключенням робочої навчальної програми) і готується як
окремий елемент дистанційного курсу. В інших елементах, за необхідності,
наводяться тільки посилання на номер літературного джерела з цього списку.
Автори дистанційного курсу
Дистанційний курс з дисципліни є навчально-методичним виданням. У
зв’язку з цим заключний елемент «Автори» повинен містити перелік авторів,
які брали участь у створенні дистанційного курсу. До них відносяться автори
змістовної частини курсу та автори дизайну і програмування. Список авторів
готується кафедрами з вказівкою авторства по кожному елементу, а також з
наданням інформації про наукові ступені та вчені звання авторів.
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2. РОБОТА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
2.1.Система Moodleдля організації дистанційного навчання
Moodle (Мудл) - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне
навчальне

середовище,

навчанням,

системою

яке

називають

управління

також

курсами,

системою

віртуальним

управління
навчальним

середовищем або просто платформою для навчання, яка надає викладачам,
здобувачам

освіти

дуже

розвинутий

набір

інструментів

для

комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.
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.

Дистанційне
індивідуалізації

та

навчання

в

самостійності

системі
навчання

базується
здобувачів

на

принципах

освіти.

Зміст

дистанційного курсу, перш за все, повинен відповідати меті і завданням його
вивчення.
ОболонкаMoodle є безкоштовною, тому після завантаження оболонки її
можна розмістити на сервері в учбовому закладі, в комп’ютерному класі, або
на хостингу в мережі Інтернет. До речі, Золотівський професійний ліцей
використовує хостинг TheHost.ua, на якому і розміщується оболонка Moodle.
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Розглянемо основні кроки з підготовки даної оболонки до роботи після її
встановлення:

1. Створюється база користувачів, тобто заносяться і здобувачі освіти даного
учбового закладу, і викладачи.
обов’язкові

для

заповнення,

Система виділяє червоним поля,
при

цьому

кожному

користувачу

присвоюється свій унікальний логін і пароль, завдяки яким кожен
користувач буде заходити до свого віртуального кабінету.
Після того, як база по користувачам створена, вона буде мати такий вигляд:

В разі необхідності, створена база може змінюватись, тобто є можливість
додавати та видаляти користувачів, змінювати їх дані в разі необхідності.
Також

система має зручну фільтрацію даних, за допомогою якої можна

швидко знайти потрібного користувача.
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2. Наступний крок – це створення глобальних груп по професіям, до яких
будуть занесені здобувачі освіти. В нашому випадку ім’я глобальної групи
відповідало назві професії, на яку були зараховані здобувачі освіти. До речі,
при необхідності інформацію по користувачам в групі можна змінювати,
тобто при необхідності є можливість додавання або видалення користувачів.

3. На наступному кроці -

переходимо до створення курсів. В

електронному середовищі навчального закладу повинні бути розміщені
курси відповідно до ДСТУ, діючих освітніх планів і програм з професій,
підготовка яких ведеться в закладі освіти. Зручний і зрозумілий інтерфейс
оболонки надає можливість швидко створити базу, а при необхідності –
коригувати занесену інформацію.
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4. Далі дійснюється зарахування глобальних груп на предмети, які будуть
викладатись в конкретній групі. До речі одна глобальна група може бути
зарахована на декілька предметів. Таким чином кожен здобувач освіти у
своєму особистому кабінеті буде бачити ті предмети, на які він був
зарахований у складі глобальної групи.
Звичайно, при необхідності можна відрахувати групу, або окремого
здобувача освіти з предмету, або навпаки, додати нових здобувачів освіти.
Таким чином, виконавши попередні кроки, оболонкаMoodle готова до
роботи. Наступні дії – це наповнення викладачами даного сервісу
матеріалом, та організація зворотнього зв’язку.

2.2.Робота викладача в системі Moodle
Для початку роботи потрібно завантажити головну сторінку системи
дистанційного навчання закладу.Потрапити на сайт можна або за допомогою
офіційного сайту навчального закладуhttp://zplicey.com , натиснувши кнопку
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ на Головній сторінці сайту.
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або набравши відповідну адресу в адресній стрічці браузера
http://zplicey83.dp.ua
Здійснюється завантаження головної сторінки платформи дистанційної
освіти ліцею.

Після завантаження головної сторінки СДН користувачу необхідно
пройти ідентифікацію, використовуючи свій обліковий запис. Для цього
потрібно у блоці «Вхід», що знаходиться у правій частині вікна, ввести
своє Ім’я входу (Логін) і пароль та натиснути кнопку «Вхід».

Кожен викладач у своєму кабінеті бачить і працює тільки з тими
предметами, які він викладає (на які він був зарахований адміністратором
оболонки).
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Предметне наповнення матеріалом не складне і вимагає від працівників
базових прийомів роботи з комп’ютером.
Наповнення матеріалом предмету здійснюється у режимі конструктора
і має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс.

Якщо викладач опанував прийоми роботи з електронною поштою ,
соціальними мережами – тоді це буде для нього не складно. Система видає
меню для вибору того, чи іншого ресурсу і обравши потрібний, викладач
переходить до завантаження матеріалу

32

Матеріал для завантаження може бути різноманітний: текстові
документи, презентації, відео, посилання на інші ресурси. Тобто система
надає нам можливість використання різних ресурсів для підготування
цікавих та нестандартних уроків, щоб ми могли донести матеріал до
здобувача освіти, який буде засвоєний.
Надамо перелік ресурсів, які може використовувати викладач при
розробці уроку:

Ресурс «Книга» дозволяє викладачеві створювати багатосторінкові
ресурси в книжковому форматі, з глав і підрозділів. Книги можуть
містити медіа-файли,

текст,

а

також

можуть

бути

корисними

для

відображення тривалих уривків з інформацією, яка може бути розбита на
розділи.

Ресурс «Напис»надає можливість вставляти невеликий текст,
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зображення, або інший об’єкт прямо на головній сторінці курсу, що
відображається у межах відповідної теми (розділу).

Ресурс «Гіперпосилання»надає можливість встановити зв'язок з
доступними web-сторінками

в

мережі

Internet

або

файлами

у

комп'ютерній мережі. При активуванні ресурсу цього виду, web-сторінка
або файл завантажується на комп'ютер користувача.

Звичайні web-

сторінки

файли

будуть відображатися

у

вікні

браузера,

а

будуть

відкриватися тими програмними засобами, для яких вони створені. Якщо
відповідний програмний засіб інтегровано з браузером, то файл буде
відкриватися у вікні браузера. Якщо програмний засіб не інтегровано з
браузером, то переглядфайлу буде відбуватися у новому вікні, створеному
цим програмним засобом.
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Ресурс «Гіперпосилання» має багато налаштувань, за допомогою
яких можна управляти виглядом вікон і параметрами посилань.
Ресурс

«Файл».

викладачем курсу в

Багато

ресурсів

електронному

можуть

вигляді,

бути

вже

створені

тому він можете додати

посилання на файл, що завантажується, або на зовнішній сайт, або просто
показати повний зміст каталогу курсу й надати можливість користувачу
самостійно вибирати потрібні файли.

Ресурс «IMS контент пакет» – це рішення для реалізації послуг у
мережах зв’язку на базі IP, що являє собою перехід від класичних
телекомунікаційних технологій до Internet-технологій. Технологія IMS –
це стандарт, що є базовим для більшості виробників обладнання і
забезпечує можливість
широкого

створити

однорідне

спектру мультимедійних

конвергенції

фіксованих

послуг,

середовище
створюючи

для

надання

основу

для

і мобільних мереж. Вибір потрібного ресурсу

відкриває сторінку редагування й налаштування цього ресурсу.
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Пакети з IMS-контентом можна створювати і редагувати
використанням

різних

контент-засобів.

Вміст

пакету,

з

зазвичай,

відображається на кількох сторінках, з навігацією між сторінками. За
допомогою контент-засобу створюється архів, який потім може бути
завантажений до курсу в системі Moodle. Zip-файл з IMS-контентом
розпаковується в системі Moodle автоматично, а сам зміст пакету
відображається.
Але, основний матеріал по кожній темі рекомендується оформляти у
вигляді ресурсу «Сторінка», яка надає надає викладачу можливість створити
веб-сторінку, використовуючи вбудований текстовий редактор.
Сторінка може відображати текст, картинки, звук, відео, веб-посилання
та вбудований код, такий як мапи Гугл (Google maps).
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Переваги використання модуля Сторінка у порівнянні з модулем
Файл полягають утому, що ресурс стає більш доступними (наприклад, для
користувачів мобільних пристроїв), його легше оновлювати.Для великих
обсягів контенту рекомендується використовувати ресурс Книга замість
Сторінки.
Організація зворотнього зв’язку

- це дуже відповідальний етап.

Викладач повинен наприкінці вивчення теми створити контрольні
питання або завдання. Для цього викладач обирає вид діяльності
«Завдання», після чого система видає шаблон,

в якому вводяться самі питання, обирається максимальний бал, який може
отримати здобувач освіти надавши відповіді. Додатково можна встановити
останню дату надсилання відповідей здобувачем, після якої контрольні
питання прийматись вже не будуть. Цей прийом допомагає стимулювати
деяких користувачей освітнього процесу.
Треба відзначити, що система має електронний журнал, який показує
викладачеві всі досягнення як в цілому по групі, так і конкретно по кожному
здобувачу освіти.
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Наявну інформацію викладач може експортувати в текстовий формат, або
в електронну таблицю Excel і при необхідності роздрукувати.
А кожен здобувач освіти у своєму кабінеті теж має такий електронний
журнал, в якому він бачить свої досягнення з предметів.
Після наповнення курс має вигляд:

Отже, система Moodle надає можливості викладачам значно підвищити
ефективність

викладання.

Застосування

нових

технологій

підвищує

зацікавленість здобувачів освіти до навчання, встановлює нову роль
викладача як тьютора та урізноманітнює процес навчання.
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Організація зворотнього зв’язку – обов’язкова складова. Як один з варіантів створення Контрольних питань:

Заповнюємо форму:

По завершені має вигляд:
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Ще один

модуль , як варіант організації зворотнього зв’язку та

контролю - «Тест».

Цей модуль надає викладачу можливість розробляти тести різної
складності на різних етапах вивчення теми. Крім того, передбачена
можливість налаштування різних опцій тесту. Викладач може встановити
терміни проходження тесту, а також обмеження часу. Можна увімкнути
опцію перемішувати як питання, так і відповіді на них, що зведе до мінімуму
можливість списування. Крім того, викладач може дозволити декілька спроб
проходження тесту. Наприклад, на етапі самоконтролю. При цьому можна
встановити, який відсоток від балів буде зніматись при повторному
проходженні тесту.

Також викладач може вибрати, чи надавати здобувачам підказки або
показувати відгуки та правильні відповіді на питання.
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Після загальних налаштувань тесту, викладач переходить до його
наповнення. Модуль надає можливість розробляти тести, які можуть містити
питання різних типів.

Доцільно використовувати, в основному, ті типи питань, які реалізовані в
ЗНО: множинний вибір (з вибором однієї або кількох правильних
відповідей), відповідність, коротка відповідь, есе. За кожне питання викладач
встановлює максимальний бал.Кожна спроба оцінюється автоматично, за
виключенням питань типу есе.
Так виглядає вікно редагування тесту.

41

А так виглядає вікно тестування очима здобувача освіти.

Після створення тесту, через певний час перевіряємо інформацію щодо
перебігу здачі тесту.
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Звісно, створення тесту вимагає певного часу, але набагато полегшує
процес перевірки засвоєння здобувачами освіти теми. Здобувачі освіти
більш охоче виконують тести ніж будь який інший вид діяльності. Крім того,
використання цього модуля є своєрідною підготовкою до проходження ЗНО,
оскільки тест створюється в тому ж форматі.
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3. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТАРОЗГОРТАННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
3.1. Підготовка змістової частини дистанційного курсу
Навчально-методичні матеріали для створення електронних навчально
– методичних комплексів - курсів повинні включатися методичними
комісіями в план навчально-методичних видань навчально-методичного
забезпечення навчання з використанням технології дистанційного навчання
та проходити всі процедури видання навчально-методичної літератури
(авторська підготовка, редагування, затвердження, видання), які передбачені
діючими регламентними документами з цього питання.
Підготовка та технічне оформлення змістової частини дистанційного
курсу має проходити з дотриманням даних рекомендацій.
Змістова частина дистанційного курсу готується у структурованому
вигляді. Це значить, що кожний структурний елемент курсу створюється в
окремому файлі. Імена файлів повинні відповідати їх змісту і писатися
малими латинськими символами.
Електронний конспект лекцій, який планується розміщувати у
дистанційному курсі повинен мати чіткий поділ за темами, що розглядаються
у відповідній лекції. Якщо у лекції (або окремому питанні) передбачається
короткий тест для контролю засвоєння матеріалу, то цей тест надається у
кінці відповідного матеріалу разом із характеристикою:
-

видом тестового питання;

-

правильною відповіддю;

-

критеріями оцінювання;

-

тощо.
Файли можуть надаватися у різних форматах: PDF, Power Point, Open

Office, Microsoft Word, Microsoft Excel.
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Рисунки можуть бути представлені в різних графічних форматах,
наприклад, .jpeg, .gif, .png та інших.
Для аудіо- відео рекомендується використовувати такі формати:
-

.mp3 - MPEG Audio Stream, Layer ІІІ;

-

.flv - Flash-віео;

-

.f4v - Flash-відео;

-

.swf- файланімації Macromedia Flash (Adobe, Inc.);

-

.ogg - HTML 5 аудіо;

-

.acc - HTML 5 аудіо;

-

.webm - HTML 5 відео;

-

.m4v - HTML 5 відео;

-

.ogv - HTML 5 відео;

-

тощо.
Для демонстрацій аудіо- відео та проведення вебінарів рекомендовано

використовувати сервіси YouTube.
За

необхідності

застосування

більш

складних

інформаційних

технологій (озвучення лекційного матеріалу, використання кольорових
рисунків та слайдів, доповнення фрагментами кіно- та телефільмами)
приймаються окремі проектні рішення, які узгоджуються між автором курсу,
методистом та адміністратором (ІТ-спеціалістом) СДН Moodle.
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4.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
НА ДОПОМОГУ У ВИКОРИСТАННІ ПЛАТФОРМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Правила роботи з платформою. Платформа розроблена для того,щоб
нетільки організувати твою самостійну роботу вдома, а й дати можливість
оцінити рівень засвоєння начального матеріалу та отримання індивідуальної
допомоги від викладача.
Головними Правилами роботи за дистанційною формою навчання є:
- добросовісне навчання та самостійне виконання завдань.
- дотримання режиму роботи та правил конфіденційності: не поширення та
не розголошення будь-якої інформації, отриманої на платформі Moodle під
час навчання.
Вхід в систему Moodle.Для входу в системуMoodleнеобхідно батькам або
їхзаконним представникам власноруч заповнити заяву-згоду, зробити фотоабо скан-копію та надіслати класному керівнику. Після отримання заяви ви
отримаєте персональний логін та пароль, який слід зберегти і не
розголошувати.
1 спосіб Вхід в системуMoodle.
Для того щоб здійснити вхід у систему Moodle необхідно вибрати кнопку
переходу на сайті ліцею www.zplicey.com
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2 спосіб Вхід в системуMoodle.
Для того щоб здійснити вхід у систему Moodle необхідно перейти за
посиланням: http://zplicey83.dp.ua
Відкриється головна сторінка системи Moodle (рис.2).
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Після цього в правому верхньому куті натискаємо «Вхід»

Вводимо свої логін (ім'я входу) і пароль, які надіслані в приватному
повідомленні, входимо в систему (рис 4).
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У меню в лівій стороні вікна під вкладкою «Мої курси» будуть перераховані
всі курси, які відкриті для вас (на кожен навчальний предмет створений
окремий курс .

Вибираємо певний предмет і обов‘язково ознайомлюємося із планом роботи,
який знаходиться після теми (у кожному предметі він може мати різний
вигляд)

.
ираємо урок та приступаємо до виконання завдань вчителя (рис.7).
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Дляперегляду оцінок вибираємо вкладку «Журнал оцінок»
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Відкривається таблиця оцінок здобувача освіти у курсі (рис 9).

Дляпереходу на головну сторінку, використовуємо посилання Рис. 10.

Мобільна

версія

смартфоніпропонуємо

Moodle.

Для

встановити

зручності

додаток

роботи

«Moodle».

всистемі

Для

на

авторизація

користувача в «Moodle» через смартфон потрібно виконати алгоритм:
- Завантажити додаток Moodle»: - для Android - GooglePlayдля iPhoneOS AppStore
2. Відкрийте додаток та введіть адресу сайту – zplicey83.dp.ua
3. Введіть логін і пароль у відповідні поля «Username» та «Password»., та
натисніть кнопку «LOG IN»
4. Введіть логін і пароль у відповідні поля «Username» та «Password».
Натисніть кнопку «LOG IN»
5. Завантажиться домашня сторінка з курсами, які вам доступні.
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