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В сучасних умовах розвитку суспільства 
все більшу роль відіграють інформаційні пото-
ки. Їх об’єм, складність та концентрації за 
останні роки зростають мало не в геометричній 
прогресії. Тим складнішою стає якісна і актуа-
льна підготовка спеціалістів інженерних спеці-
альностей. Адже класичні методи підготовки 
фахівців просто не здатні охопити всієї інфор-
мації, що напрацьовується світовою науковою 
спільнотою. Мова вже не йде про спеціаліза-
цію, навіть узагальнені напрямки потребують 
нових методів збору, аналізу, вивчення та за-
кріплення отриманої інформації. 

Одним із засобів вирішення цієї проблеми 
є використання інформаційних оболонок, які 
інтегрують в собі багато можливостей для ви-
вчення структурованої інформації будь-якої 
складності. Такі оболонки  LMS (Learning 
Management System) отримали надзвичайно 
широке застосування в країнах Західної Євро-
пи, Канади, США, особливо зі стрімким зрос-
танням заочної та дистанційної форм навчання. 
Проте вони не менш ефективні (а часто є неза-
мінними) і при підготовці фахівців денної фор-
ми навчання. В цих системах повною мірою 
реалізуються такі принципи відкритих освітніх 
технологій, як: інтерактивність, загальнодосту-
пність, можливість неодноразового викорис-
тання WEB-орієнтованого навчального матері-
алу. Наразі ці LMS доступні як у вигляді про-
дуктів із відкритим кодом (Open source), так і 
комерційних систем. До перших відносяться: 
ATutor, Claroline, Dokeos, eFront, Fle3, ILIAS, 
KEWL.nextgen, LON-CAPA, Moodle, OLAT, 
Sakai Project. Комерційні LMS представлені: 
ANGEL Learning, Apex Learning, Blackboard 
Inc., Desire2Learn, eCollege, Learn.com, Meridian 
KSI, Saba Software, SAP Enterprise Learning, 
NetDimensions_EKP [1]. 

При всій різноманітності LMS вони, здебі-
льшого, повинні надавати користувачу такіос-
новні можливості: 

– керування користувачами, ролями, кур-
сами, тьюторами, мати можливості генерування 
звітів; 

– календар подій; 
– систему повідомлень; 
– різноманітні можливості тестування; 
– відображення балів в різних системах 

оцінювання; 
– можливості оцінки якості підготовлених 

курсів, включаючи обернений зв'язок. 
Для більш розвинутих систем також харак-

терні: 
– можливість автоматичного зарахування 

до групи (зарахування студентів на курс згідно 
з обумовленими критеріями, такі як спеціаль-
ність, рік навчання тощо); 

– керування зарахуванням на курси; 
– інтеграція з системами відслідковування 

якості; 
– засоби планування для визначення рівня 

знань та використання індивідуальних налаш-
тувань; 

– можливість групування студентів згідно з 
демографічними одиницями. 

У Хмельницькому національному універ-
ситеті як LMS використовується система моду-
льного середовища для навчання Moodle  
(рис. 1) [2].  

Дана система отримала надзвичайно широ-
ке розповсюдження в світовому освітньому 
просторі. Станом на січень 2008 року в мережі 
налічувалось 38896 зареєстрованих сайтів, за-
снованих на цій технології з 16927590 користу-
вачами та 1713438 курсами [3].  

Враховуючи ринковий попит на спеціаль-
ності економічного напрямку, дані системи ду-
же добре зарекомендували себе при підготовці 
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спеціалістів цього профілю. Проте застосуван-
ня LMS під час навчання спеціалістів інженер-
них профілів, зокрема технологів, конструкто-
рів тощо пов’язане з деякими труднощами, а 
саме: 

– велика кількість інформації різного сту-
пеня складності та структурованості, яка змі-
нюється надзвичайно швидко змінюється та 
втрачає актуальність; 

– важливість та необхідність практичної 
складової курсу; 

– складністю віртуалізації деяких видів са-
мостійної роботи студентів. 

Окрім цього при постановці таких курсів 
для студентів вищезазначених спеціальностей в 
реаліях українського освітнього простору окрім 
проблем виключно інформаційного характеру 
доводиться вирішувати проблеми: 

– належної підготовки викладачів – тьюто-
рів; 

– готовності до роботи в LMS студентів; 
– розвиток інформаційних мереж в Україні 

загалом. 
Окремо слід вказати на задачу самоконт-

ролю тьюторів та якості підготовки курсів. 
Проте дана задача потребує окремого розгляду 
і не є предметом обговорення даної статті. 

Як приклад реалізації курсу розглянемо 
дисципліну «Експлуатація та обслуговування 
машин», розроблену на кафедрі технології ма-
шинобудування ХНУ (рис. 2) [4].  

Стрижнем курсу є структурована за тема-
ми програма навчання, яка займає розташована 
в центральній частині рис. 2 і складається з: 

лекцій, конспекти лекцій (рис. 3); 
лабораторних робіт (рис. 4); 
практичних робіт (рис. 5); 
самостійних робіт (рис. 6); 
тестів для самоперевірки (рис. 7); 
системи контролю та оцінювання знань 

(рис. 8). 
Окрім цих обов’язкових елементів ефекти-

вна робота з курсом неможлива без системи 
повідомлень та інтерактивного спілкування із 
студентами, яка дозволяє ефективно скеровува-
ти їх зусилля у потрібних напрямках вивчення 
дисципліни. 

Додатковими можливостями є відкриті за-
вдання із можливістю спільної роботи студен-
тів, зокрема за допомогою Google Docs (рис. 9), 
а також взаємооцінювання. Такі типи завдань 
виводять вивчення дисципліни на новий рівень 
і значно підвищують зацікавленість студента у 
кінцевому результаті. 

Слід відзначити, що модульність системи у 
сукупності із принципами болонської системи 
спонукає студента ритмічно працювати впро-
довж всього семестру, що особливо важливо 
під час підготовки фахівців інженерів машино-
будівників. Таке систематичне опрацювання 
логічно структурованого матеріалу надзвичай-
но позитивно впливає насамперед чергу на пра- 

 
Рисунок 1 – Сторінка ідентифікації користувача модульного середовища  
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Рисунок 2 – Початкова сторінка курсу «Експлуатація та обслуговування машин» 

 

 
Рисунок 3 – Вигляд вікна із матеріалом лекційного курсу 
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Рисунок 4 – Вигляд вікна із лабораторною роботою 

 

 
Рисунок 5 – Вигляд вікна із розрахунково-практичною роботою 
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Рисунок 6 – Вигляд вікна із самостійною роботою студента 

 

 
Рисунок 7 – Приклад системи тестування 
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Рисунок 8 – Вигляд вікна контролю та оцінювання знань студенів 

 

 
Рисунок 9 – Використання Google Docs для спільної роботи над завданням 
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вильне формування у студента навичок оволо-
діння великими обсягами технічної інформації, 
принципам її аналізу та узагальнення. 

Досвід використання LMS системи моду-
льного середовища для навчання Moodle в ХНУ 
показав її краще пристосування для внутрі-
шньої освітньо-інформаційної мережі, коли за-
безпечується інтерактивна взаємодія на рівні 
студент – навчальний курс – викладач. У випа-
дку функціонування LMS на рівні спеціальнос-
тей виникає проблема керування навчальним 
процесом з боку адміністративних служб ВУЗу 
та об’єднання всього навчального процесу в 
єдину освітню мережу.  

Одержаний досвід ХНУ свідчить про знач-
ну перспективність такої форми навчання, осо-
бливо для тих категорій населення, які раніше 
за різними обмеженнями не могли навчатися ні 
на очній, ні на заочній формах навчання. 

 

Література 
 
1.http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Mana

gement_System.  
2.http://moodle.org.  
3.http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle.  
4.https://isu2.tup.km.ua/course/view.php?id=1

15 
 
 

Стаття надійшла до редакційної колегії 
23.01.13 

Рекомендована до друку І Всеукраїнською 
науково-методичною конференцією  

«Дистанційна освіта: стан і перспективи 
для технічних спеціальностей», 

яка відбулася 10-12 жовтня 2012 р. 
 


