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Abstract. The article analyzes the experience of using a learning management
system (LMS) Moodle in the educational process of Kryvyi Rih State
Pedagogical University (KSPU) based on the results of the survey conducted
in early March 2020 and the organizational and methodological support of
the semester distance learning and summer credit and examination session
of 2019–2020 academic year. It was found that lecturers under the age of 30
(in particular, with up to 3 years of experience) or over 60 years old need
methodological assistance more often. First of all, the developed courses
present digital educational resources in text format, video and audio are
not used enough. LMS Moodle is mainly used during examinations and
credits, tests, and students’ independent work, while it should be used more
intensively during lectures, laboratory, and practical classes. The generalized
results of the survey led to the need to improve the level of ICT competence
of teachers and students, to popularize the potential of LMS Moodle among
them. In order to solve these tasks a number of measures were taken: groups
of informational-technical, organizational and methodological support were
formed by the quantity of scientific and pedagogical staff who have significant
experience in LMS Moodle use; long courses, periodical seminars, consultations
where both general questions of educational process organization in LMS
Moodle were held as well as questions due to the specialties, internal and
external expert evaluation of e-learning courses quality were covered.
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1 Вступ
За даними EDUCAUSE Horizon Report 2019 [1] «ключовими

короткотермiновими (один-два роки) трендами у сферi вищої
освiти є перепланування навчальних примiщень i розроблення
комбiнованих навчальних програм» [1]. Педагоги зауважують,
що комбiноване навчання надає можливiсть поєднати переваги
традицiйного й iнновацiйного, так A.M.Стрюк трактує комбiноване
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навчання як «процес здобування знань, умiнь i навичок, в умовах
iнтеграцiї аудиторної та поза аудиторної навчальної дiяльностi
суб’єктiв освiтнього процесу на основi взаємного доповнення
технологiй традицiйного, електронного, дистанцiйного та мобiльного
навчання» [12, с. 19]. Ю.В.Tриус, I. В. Герасименко доповнюють дане
визначення — «цiлеспрямований процес здобування знань, набуття
умiнь i навичок, засвоєння способiв пiзнавальної дiяльностi суб’єктом
навчання й розвитку його творчих здiбностей на основi комплексного i
систематичного використання традицiйних й iнновацiйних педагогiчних
технологiй та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання
за принципом взаємного доповнення з метою пiдвищення якостi
освiти» [14, с. 304].

У звiтi European University Association за даними опрацювання
досвiду 249 унiверситетiв iз 37 країн зазначається, що 91%
унiверситетiв використовують комбiноване навчання [2]. Органiзацiї
комбiнованого навчання присвячено науковi працi В.М.Кухаренка,
С.М.Березенської, К.Л.Бугайчука, Н.Ю.Олiйник, Т.O.Олiйник,
O.В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, А.Л.Столяревської [3], Н. В. Рашевської,
С.О.Семерiкова, К. I. Словак, A.M.Стрюка [5, 10] та iн.

Задля пiдтримки комбiнованого навчання бiльшiсть вiтчизняних
педагогiчних унiверситетiв використовують LMS Moodle [17–40], яка
є найпоширенiшою LMS у всьому свiтi, так станом на 2019 рiк її
використовували 229 країн [16]. Причина популярностi LMS Moodle
полягає у її функцiональностi, безкоштовностi, вiдкритостi (Open
Source), широкому наборi iнструментiв та наявностi багатомовного
iнтерфейсу.

Серед українських науковцiв упровадження LMS Moodle в освiтнiй
процес є предметом дослiджень таких науковцiв як Є.М.Смирнова-
Трибульська [11], Ю.В.Триус, I. В. Герасименко, В.M.Франчук [13,
14], Є.О.Модло, С.О.Семерiков [7], П.П.Нечипуренко [8],
М.В.Мар’єнко [9], Т. Г.Крамаренко [6], Т.А.Вакалюк, I. С.Мiнтiй,
С.В.Шокалюк [4, 15] та iн.

Окремi викладачi Криворiзького державного педагогiчного
унiверситету одними з перших в Українi розпочали використання LMS
Moodle. Зрештою це призвело до затвердження «Концепцiї розвитку
електронного освiтнього середовища (ЕОС) в КДПУ» (2017 р.),
вiдповiдно до якої, на першому етапi (2017–2018 н. р.) планувалося
формування iнфраструктури та забезпечення умов для розбудови
ЕОС: пiдготовка науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв
до впровадження технологiй електронного навчання; формування
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первинного фонду електронних дидактичних i методичних матерiалiв
та розмiщення їх у межах LMS; створення системи контролю й
оцiнювання якостi ЦОР. На другому етапi (2018–2019 н. р.) вiдбувалося
впровадження елементiв системи електронного навчання: апробацiя
розроблених ЦОР пiд час навчання студентiв; удосконалення
наявних ЦОР i наповнення бази даних новими; створення й розвиток
електронної системи облiку успiшностi студентiв; аналiз змiн якостi
навчання студентiв у результатi впровадження елементiв електронного
навчання. Третiй етап — повномасштабне розгортання ЕОС (з
2019–2020 н. р.): завершення формування iнформацiйної, методичної,
технологiчної та органiзацiйної складових ЕОС; постiйний монiторинг
якостi ЦОР й результативностi навчальної дiяльностi студентiв;
формування вiдкритих ЦОР, забезпечення доступу до них громадян,
що сприятиме створенню умов для безперервного навчання упродовж
життя; налагодження спiвпрацi iз ЗВО (як вiтчизняними, так i
закордонними) у сферi електронного навчання; обмiн досвiдом.

2 Результати

Метою пропонованої публiкацiї є аналiз досвiду використання LMS
Moodle в освiтньому процесi КДПУ та визначення перспектив її
подальшого розвитку.

Станом на середину березня 2020 року в КДПУ було спроектовано
593 Moodle-курси та зареєстровано 135 викладачiв (42%) i 3476
користувачiв (100%) — студентiв усiх факультетiв i форм навчання за
рiзними спецiальностями, формами i освiтнiми ступенями.

Вивчення досвiду використання LMS Moodle здiйснювалося шляхом
анкетування, яке проводилося протягом 12–18 березня 2020 р. й охопило
75 викладачiв.

Задля визначення залежностi мiж вiком респондентiв та
використанням LMS Moodle, респондентам пропонувалося вiдповiсти
на питання: «Укажiть Ваш вiк» (отриманий розподiл вiдповiдей
подано на рис. 1). Аналiзуючи можемо зробити висновок, що найменше
використовують LMS Moodle викладачi вiкової категорiї до 30 або
старше 60. Отже, при плануваннi семiнарiв чи курсiв з використання
LMS Moodle слiд зосередити увагу саме на цих вiкових категорiях.

Крiм того, з’ясовано iснування залежностi мiж досвiдом роботи
в закладi вищої освiти (ЗВО) та використанням LMS Moodle, її
результати подано на рис. 2.

∼ 370 ∼



Educational Dimension. 2020. Issue 3 (55)

Рис. 1. Розподiл опитуваних за вiком та використанням LMS Moodle

Рис. 2. Розподiл опитуваних за досвiдом роботи у ЗВО та
використанням LMS Moodle

Аналiз даних, поданих на рис. 2 засвiдчив необхiднiсть надання
методичної допомоги викладачам з найменшим досвiдом роботи у ЗВО.

Концепцiю розвитку ЕОС в КДПУ затверджено в 2017 роцi, проте
окремi викладачi використовували означену платформу ранiше, а
тому одне з питань було присвячене саме цьому — «З якого року
Ви використовуєте LMS Moodle?» Надалi опрацьовувались вiдповiдi
лише тих викладачiв, якi запевнили, що використовують LMS Moodle.
Так, протягом 2004–2012 рр. її можливостями послуговувалися лише
12% респондентiв, а починаючи з 2014 р. кiлькiсть таких педагогiв
рiзко збiльшилася (Рис. 3).
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Рис. 3. Розподiл опитуваних за роком початку використання LMS
Moodle

Дослiджуючи питання iнтенсифiкацiї використання LMS Moodle,
слiд визначити причини, що сприяли цьому. Саме 2014 року у
КДПУ вперше проведено курси пiдвищення квалiфiкацiї викладачiв
«Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в очно-дистанцiйному (комбi-
нованому) навчаннi». Тому серед варiантiв вiдповiдi на питання
«Як Ви пiдвищуєте компетентнiсть з використання LMS Moodle?»
запропоновано такi: 1) самоосвiта; 2) спiлкування з колегами; 3) ве-
бiнари, майстер-класи, семiнари; 4) курси IКТ в очно-дистанцiйному
(комбiнованому) навчаннi; 5) свiй варiант. Розподiл опитуваних за
вiдповiддю на це питання подано на рис. 4.

Бiльшiсть викладачiв вказали кiлька способiв — здебiльшого
самоосвiту, спiлкування з колегами, курси. Лише 20% (2014–2015, 2018)
та 10% (2016–2017 i 2019–2020) зазначили, що виключно самостiйно
пiдвищують свiй рiвень компетентностi. Результати опитування
дозволяють стверджувати, що впровадження курсiв вiдiграє значну
роль у пiдвищеннi рiвня використання LMS Moodle в унiверситетi.

Вiдповiдно до «Концепцiї розвитку ЕОС в КДПУ» нинi унiверситет
перебуває на етапi повномасштабного розгортання LMS Moodle.
Тому варто дослiдити, якi типи ЦОР використовують викладачi у
своїх курсах. У зв’язку з цим, запропоновано варiанти вiдповiдей
на питання «Якi типи ЦОР Ви використовуєте у курсах Moodle?»,
зокрема 1) текстовi (*.doc, *docx, *.pdf та подiбнi); 2) графiчнi (*.bmp,
*.png, *.jpg та подiбнi); 3) табличнi (*.xls, *.xlsx та подiбнi); 4) звуковi
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(*.mp3, *.wav та подiбнi); 5) вiдео (*.avi, *.mp4, *.mpg та подiбнi);
6) мультимедiйнi (*.ppt та подiбнi). Розподiл опитуваних за вiдповiддю
на це питання наведено на рис. 5.

Рис. 4. Способи пiдвищення компетентностi з використання LMS
Moodle

Рис. 5. Розподiл опитуваних щодо використання рiзних типiв ЦОР

З рис. 5 видно, що в LMS Moodle викладачi найчастiше
використовують текстовi файли (це єдиний тип ЦОР, який для
значень «перiодично» та «переважно» отримав 80% та мультимедiа —
50%). Зi спiлкування з опитуваними додамо, що найпоширенiшi
матерiали у курсах — робочi програми, тексти лекцiй, лiтература та
презентацiї до лекцiй, що цiлком вiдповiдає отриманим результатам.
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Водночас недооцiненими є аудiо та вiдео ресурси, якi й варто
популяризувати надалi.

Оскiльки заняття i контроль навчальних досягнень у ЗВО
проводяться у рiзних формах (лекцiї, лабораторнi, практичнi заняття,
самостiйна робота, iспити, залiки), ми спробували з’ясувати на яких з
них найчастiше використовують можливостi LMS Moodle. Отриманi
вiдповiдi подано на рис. 6.

Рис. 6. Використання LMS Moodle залежно вiд форми проведення
заняття

З рис. 6 видно, що на лекцiях постiйно використовують лише 3
викладачi (5%), на лабораторних заняттях — 6 (11%), на практичних
заняттях — 8 (14%), на iспитах — 3 (5%), пiд час самостiйної роботи —
26 (46%). Тому необхiдно стимулювати використання педагогами
LMS Moodle, оскiльки це сприятиме iнтенсифiкацiї освiтнього
процесу, незалежно вiд форми проведення заняття. Наприклад, на
лекцiях є можливiсть продемонструвати презентацiю до лекцiї або
ж вiдео та наголосити студентам, що, за необхiдностi, вони можуть
повторно переглянути її; розмiстити список лiтератури, чи посилань
на лiтературу, план лекцiї тощо. На лабораторних чи практичних
заняттях — розробити завдання як ресурс «Assignment» та обрати
опцiю — подача вiдповiдi онлайн. Завдяки цьому навiть у разi
вiдсутностi на заняттi студент буде ознайомлений iз завданнями, у разi
необхiдностi корекцiї вiдповiдей — студент змiнює файл лише у себе
в хмарному сховищi, а викладач має посилання одразу на оновлений
файл.
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Задля дистанцiйної пiдтримки виконання самостiйної роботи —
розмiстити питання для опрацювання, список рекомендованої
лiтератури (як посилання на джерела) з указуванням сторiнок,
оформлення завдання як ресурс «Завдання», додати оцiнювання у
формi тестування тощо. Лише 3 викладачi (5%) використовують LMS
Moodle на усiх заняттях незалежно вiд форми їх проведення.

Одне iз найважливiших питань, запропонованих респондентам було
спрямоване на визначення причин, якi заважають їм використовувати
LMS Moodle. Вiдповiдi на цi питання аналiзувались окремо для
викладачiв, якi використовують означену платформу й окремо
для тих, якi її не використовують (Рис. 7). Найбiльше опитуваних
серед причин назвали «брак часу», трохи менше «низький рiвень
IКТ-компетентностi» i ще менше — «невiдповiднiсть апаратного та
програмного забезпечення».

Рис. 7. Причини, що заважають використовувати LMS Moodle

Пiдсумовуючи зазначимо, що задля усунення виявлених причин,
необхiдно iнтенсифiкувати методичну допомогу викладачам, оскiльки
не використання LMS Moodle потребує багато часу, а розробка ЦОР
належної якостi. За достатнього рiвня IКТ-компетентностi педагогiв
багато процесiв у середовищi LMS Moodle можна автоматизувати
(наприклад, за рахунок iмпорту тестiв, записiв у глосарiй, зарахування
учасникiв гуртами i т. д.).

Серед способiв пiдвищення якостi використання LMS Moodle в
освiтньому процесi викладачi зазначили:
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1) укомплектування комп’ютерних класiв окремих корпусiв
необхiдною технiкою;

2) забезпечення стабiльної роботи LMS Moodle КДПУ;

3) проведення перiодичних семiнарiв i консультацiй, на яких
розглядатимуться як загальнi питання органiзацiї освiтнього
процесу в LMS Moodle, так i особливостi вiдповiдно до специфiки
спецiальностей, а також курсiв IКТ в очно-дистанцiйному
(комбiнованому) навчаннi;

4) розроблення методичних вказiвок щодо можливостей
використання окремих елементiв у освiтньому процесi;

5) зростання ваги розробки ЕНК як однiєї з форм (або декiлькох!)
методичної роботи викладача;

6) здiйснення внутрiшньої й зовнiшньої експертної оцiнки якостi
наповнюваностi електронних навчальних курсiв;

7) розроблення нормативної бази, яка визначатиме стратегiю
розвитку системи управлiння електронними навчальними
курсами унiверситету;

8) пiдвищення IКТ-компетентностi студентiв щодо використання
LMS Moodle.

Пiд час проведення опитування вiтчизнянiй освiтi довелося
оперативно шукати вiдповiдь на суспiльний виклик, пов’язаний з
необхiднiстю надання освiтнiх послуг здобувачам освiти в умовах
пандемiї, пов’язаної зi стрiмким поширенням COVID-19. Серед
проблем, що виникли пiд час органiзацiї дистанцiйного навчання
визначено такi:

• технiчного характеру: вiдсутнiсть пiдключення до мережi
Iнтернет; обмеженi функцiональнi можливостi програмного
забезпечення задля розв’язання деяких дидактичних завдань;
нестабiльнiсть роботи LMS Moodle КДПУ; вiдсутнiсть або
невiдповiднiсть технiчного забезпечення викладачiв;

• органiзацiйно-методичного характеру: низький рiвень IКТ-
компетентностi викладачiв та студентiв; недостатня розробленiсть
теоретичних i методичних засад органiзацiї дистанцiйного
навчання й використання засобiв LMS Moodle в освiтньому
процесi; психологiчна неготовнiсть деяких викладачiв використо-
вувати LMS Moodle тощо.

Оперативному розв’язанню проблем сприяло:
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1) оновлення апаратного забезпечення двох комп’ютерних аудиторiй;
2) створення групи iнформацiйно-технiчної пiдтримки, завдання

якої —здiйснення постiйного монiторингу роботи LMS Moodle
унiверситету, а також вживання заходiв щодо усунення порушень,
якi виникають пiд час її роботи;

3) створення групи органiзацiйно-методичної пiдтримки з числа
науково-педагогiчних працiвникiв, якi мали значний досвiд
роботи в LMS Moodle, завдання групи — завершення формування
iнформацiйного, методичного, технологiчного та органiзацiйного
складникiв електронного освiтнього середовища Унiверситету;
постiйний монiторинг якостi ЦОР Унiверситету, здiйснення
внутрiшньої експертної оцiнки якостi наповнюваностi ЕНК й
результативностi навчальної дiяльностi студентiв; популяризацiя
можливостей LMS Moodle та розроблення навчально-методичних
матерiалiв щодо її використання в освiтньому процесi; спiвпраця
з представниками факультетiв, проведення перiодичних семiнарiв
i консультацiй щодо висвiтлення основних можливостей системи
Moodle й врахування специфiки спецiальностей; розроблення
структури типового ЕНК КДПУ;

4) планування проведення курсiв IКТ в очно-дистанцiйному
(комбiнованому) навчаннi (базовий i поглиблений рiвнi);

5) пiдготовка групою органiзацiйно-методичної пiдтримки навчаль-
них вiдеоматерiалiв щодо можливостей та особливостей викорис-
тання окремих елементiв LMS Moodle. Так, створено близько 40
вiдео за темами, поданими у таблицi 1. Переглянути розробленi
вiдеоiнструкцiї можна за покликанням: (https://www.youtube.com
/channel/UChLl9_P2G2s7pTEpSvjYHhA/videos).

Таблиця 1. Навчальнi вiдеоматерiали щодо можливостей та
особливостей використання окремих елементiв LMS Moodle

Тема вiдеоiнструкцiй Можливостi LMS Moodle, якi висвiтленнi в
вiдеоiнструкцiях

типовий курс КДПУ
(5 частин)

принцип проектування курсу;
структура подання ЕНК на Google Диску;
налаштування спiльного доступу;
огляд типового курсу;
вiдновлення курсу з резервної копiї;
редагування структури типового курсу;
дублювання елементiв;
додавання секцiй;
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налаштування журналу;
додавання блокiв;
створення резервної копiї курсу

налаштування
параметрiв курсу,
зарахування

редагування параметрiв курсу;
налаштування параметрiв доступностi ЕНК;
проектування структури курсу;
зарахування студентiв на ЕНК;
зарахування викладача на ЕНК

наповнення курсу додавання гiперпосилання на онлайн-заняття;
додавання ресурсiв «Файл» / «URL-посилання»;
додавання дiяльностi «Завдання»;
створення резервної копiї ЕНК;
створення тесту;
створення питання типу «Визначити пропущенi
слова»;
створення тесту з питаннями типу «Есе»;
iмпорт ресурсiв курсу (банку питань)

оцiнювання
дiяльностi

завантаження вiдповiдей студентiв;
створення елемента оцiнювання в електронному
журналi;
виставлення оцiнки в електронний журнал

пiдсумкове
оцiнювання

виставлення залiку, атестацiї;
виставлення екзамену;
експорт залiку;
експорт екзамену;
проведення екзамену в комбiнованiй формi;
лiквiдацiя академiчної заборгованостi

iмпорт тестiв iмпорт питань типу «Множинний вибiр (один з
багатьох)» у форматi Aiken;
iмпорт питань типу «Множинний вибiр (один з
багатьох)» у форматi Gift;
iмпорт питань типу «Есе» у форматi Gift (3 частини);
особливостi пiдготовки до iмпорту файлiв, що мiстять
питання типу «Множинний вибiр (один з багатьох)»
у рiзних форматах (Aiken чи Gift);
iмпорт питань типу «Множинний вибiр (багато з
багатьох)» у форматi Gift;
iмпорт питань рiзних типiв («Есе», «Вiдповiднiсть»,
«Множинний вибiр», «Коротка вiдповiдь», «Числовий»
та «Правильно /Неправильно») у форматi Gift

пiдготовка до нового
навчального року

очищення курсу;
архiвування курсу й створення резервної копiї
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Нинi робота з удосконалення системи управлiння електронними
навчальними курсами унiверситету продовжується. Так, цьогорiч на
початок нового навчального року в КДПУ створено бiльш нiж 2000
Moodle-курсiв. Наразi LMS Moodle є потужним iнструментом очно-
дистанцiйної пiдтримки самостiйної роботи студентiв як денної, так
i заочної форми навчання, а в умовах продовження адаптивного
карантину й переходу в дистанцiйний режим — основним ЕОС.

3 Висновки
Нинi використання LMS Moodle в освiтньому процесi КДПУ

вiдбувається на належному рiвнi — принаймнi, так стверджує понад
75% викладачiв, якi були учасниками опитування. Задля пiдвищення
ефективностi використання означеної LMS надалi слiд дiяти у кiлькох
напрямах, зокрема залучати до використання LMS Moodle нових
викладачiв; сприяти використанню ними рiзних типiв ЦОР та бiльшої
кiлькостi ресурсiв LMS, а також використанню LMS Moodle незалежно
вiд форми проведення заняття.

Реалiзацiя означених напрямiв можлива за 1) пiдвищення IКТ-
компетентностi як викладачiв, так i студентiв шляхом проведення
довготривалих курсiв «IКТ в очно-дистанцiйному (комбiнованому)
навчаннi»; проведення перiодичних семiнарiв, консультацiй (групових,
iндивiдуальних); розроблення методичних рекомендацiї тощо;
2) покращення матерiально-технiчного забезпечення — безперебiйного
доступу до мережi Iнтернет, 3) внутрiшньої та зовнiшньої експертної
оцiнки якостi ЕНК як за змiстом, так i поданням матерiалiв на
сторiнках ЕНК.
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