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1. Загальні положення 

 

1.1. В інструкції користувача по роботі з системою  

«Moodle» (далі – Інструкція) викладені технологічні принципи роботи 

користувача в середовищі системи дистанційного навчання на платформі 

«Moodle». Особлива увага спрямована на такі види робіт, як вхід у систему, 

робота з курсами та здача тестів. Інструкція розрахована на таку категорію 

користувачів Moodle, як слухачі (курсант, студент)  

1.2. Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) – вільно-поширювана австралійська система управління 

навчанням. Система орієнтована, перш за все, на організацію взаємодії між 

НПП і слухачами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних 

курсів, а також підтримки денної та заочної форм навчання слухачів. Moodle 

дозволяє організувати навчання в процесі спільного вирішення навчальних 

завдань, здійснювати взаємообмін знаннями.  

1.3. У своїй роботі користувач Moodle безпосередньо керується даною 

Інструкцією, інструкціями Міністерства освіти і науки України та документами 

з організації навчального процесу у Національному університеті охорони 

здоров’я України  імені П. Л. Шупика.  

1.4. Робота користувача в особі слухача (курсанта, студента) в Moodle 

спрямована на послідовний процес індивідуального засвоєння навчальної 

програми (дисципліни), яка доступна через Інтранет. 

1.5. Терміни, що застосовуються в Інструкції, мають таке значення:  

логін (ім’я користувача) – алфавітно-цифровий набір символів, що 

ідентифікує користувача комп'ютера або комп'ютерної мережі в Moodle; 

пароль – секретна інформація автентифікації, що являє собою 

послідовність символів, яку користувач повинен ввести через обладнання вводу 

інформації, перш ніж йому буде надано доступ до Moodle;  

реєстрація – процес створення особистого облікового запису на сайті для 

отримання доступу до його особливих функцій;  

авторизація (ідентифікація) – надання певній особі або групі осіб прав на 

виконання певних дій, а також процес перевірки (підтвердження) даних прав 

при спробі виконання цих дій; користувач – особа, яка зареєстрована в Moodle;  

адміністратор – користувач, роль якого включає функції керування 

Moodle;  

обліковий запис (профіль) – сукупність наданої інформації про 

користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької 

системи;  

локальна мережа – комунікаційна система даних, яка розміщена в 

просторово обмеженій області, має визначену групу користувачів, визначену 



топологію і не є публічною телекомунікаційною мережею, однак може бути 

сполучена з нею;  

піктограма – знак, що відображає найважливіші пізнавані риси об'єкта або 

предмета, на які він вказує, найчастіше в схематичному виді; 

веб-сторінка (англ. Web-page) – інформаційний ресурс, доступний в 

мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб 

браузері;  

гіперпосилання – активний (виділений кольором) текст, зображення чи 

кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) 

викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки. 

 

 

  



2. Загальні принципи роботи в Moodle 

 

 

1. Введіть адресу: uozpub.com.ua 

 

 
 

 

 

 

2. Робота із системою починається з авторизації. Виклик діалогу «Вхід у 

систему Moodle» здійснюється за допомогою посилання «Вхід», розташованого 

в рядку «Ви не зайшли в систему (Вхід)», що знаходиться у верхньому правому 

куті вікна. 

 

 
 

 



 

 

3. Після цього слухач потрапляє на сторінку авторизації, де може увійти в 

систему.   Надалі для входу в курс необхідно ввести логін і пароль. 

 
 

 

4. Користувачі та їх права У системі існують п'ять основних типів 

користувачів (5 основних ролей). Це адміністратори, автори курсів, викладачі, 

студенти й гості. Кожен з них має певні права на доступ залежно від контексту. 

Викладач курсу має право на проведення навчання (перевірку виконаних робіт і 

ін.), а також на участь в обговореннях на форумах та у чаті. Студент має право 

на перегляд матеріалів курсу й виконання різного роду перевірочних робіт, 

також він може брати участь в обговореннях на форумах, у чаті, відправляти 

персональні повідомлення іншим учасникам курсу. Гість має право тільки на 

читання деяких матеріалів. 

 

 

Так виглядає типова головна сторінка 



 
 

 

 

 

 

 

З переліку «Доступні курси» слухач обирає потрібний курс 

 
 

 

 

 

Зразок здачі заліку в режимі тестування 

 

 

1. Оберіть тест 



 
 

 

 

 

 

 

2. Розпочати спробу тестування  

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Відповідаємо на питання (обираючи на свій розсуд правильну 

відповідь) 



 
 

 

 

 

 

 

4. Після останнього питання – «завершити спробу» 

 
 

5. Відправити все та завершити тест  



 
 

 

 
6. Після здачі тесту слухач має можливість ознайомитись з своїми 

результатами. 

 



 

 

 
 

 
 

 

7. Система оцінювання 

У журналі оцінок курсу зібрані оцінки всіх слухачів за всі оцінювані 

елементи курсу. Усі вони доступні НПП курсу. Кожному слухачу в цьому 

журналі доступні тільки його власні оцінки. 

Необхідно в блоці «Керування курсом» натиснути на посилання 

«Налаштування журналу оцінок», а потім на посилання «Журнал оцінок». 

Відкриється сторінка журналу оцінок. 

Над таблицею є засіб фільтрації по групах, якщо в даному курсі поділ по 

групах передбачений. 

Назви оцінюваних елементів представлені у вигляді гіперпосилань, які 

відкривають редагування цих елементів. У журналі передбачене підсумкове 

поле, що містить сумарний бал. 

Імена слухачів являють собою посилання, по натисканню на які будуть 

відображені оцінки тільки даного слухача. 



 
 

 

8. Звіти 

Система постійно відслідковує активність користувачів і містить звіти 

про їхню участь у вивченні курсу. Можна подивитися, які слухачі, у які дні, як 

довго використовували ті або інші матеріали курсу. Для цього слід натиснути 

посилання «Звіти» в блоці «Керування курсом». 

На сторінці, що відкриється, можна вибрати звіти, що цікавлять, або 

діяльність у курсі. 

 

 


