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Для організації роботи web-орієнтованих навчальних комп’ютерних 

систем сьогодні активно використовують системи управління контентом 

(СMS – Content Management Systems) та системи управління навчальним 

контентом (LCMS – Learning Content Management Systems). Багато 

навчальних закладів та інших організацій, що планують розгорнути свої 

освітні послуги в глобальній мережі Інтернет, часто мають справу з 

деякими існуючими технологічними рішеннями, що є недостатньо 

адаптованими до існуючих умов і не відповідають реальним потребам, 

зокрема і для діагностики освітніх результатів. При цьому часто кошти 

спрямовуються на придбання зовні привабливих технологічних рішень 

всесвітньо відомих торгових марок. Однак впровадження дорогих 

комерційних систем в умовах місцевого ринку далеко не завжди приносить 

позитивний результат, а наступне доопрацювання або адаптація до потреб, 

що постійно змінюються, в багатьох випадках стає неможливим. 

Серед значної кількості web-орієнтованих систем, за допомогою яких 

забезпечується управління контентом та навчальним контентом, доцільно 

звернути увагу на системи Open Source, а саме: 

CMS: Drupal, e107, Joomla!, MODx, PHP Nuke, TYPO3, Xoops і т.д; 

LCMS: Atutor, Claroline, Dokeos, LAMS, MOODLE, OLAT, OPENACS, 

Sakai і т.д. 

Ці системи мають добре розвинену систему технічної підтримки та 

локалізації, зокрема CMS Joomla! [1] та LCMS MOODLE [2]. 

Joomla! – це вільнопоширювана система управління вмістом сайту 

(офіційний сайт http://joomla.org). 



Стандартний пакет системи Joomla! може бути легко і швидко 

встановлений користувачами без спеціальної підготовки. Після 

встановлення та запуску системи Joomla! можна додавати та редагувати 

вміст сторінок, зокрема завантажувати картинки і коригувати дані. За 

допомогою простого інтерфейсу можна додавати нові статті і новини, 

редагувати сторінки і створювати необхідну кількість контенту на сайті. 

Користувач, який вміє набирати текст за допомогою стандартних 

комп’ютерних засобів, може швидко оволодіти правилами роботи з 

системою Joomla!. Ця система використовується для організації роботи 

освітнього порталу та сайтів інститутів НПУ імені М.П. Драгоманова 

(http://www.npu.edu.ua). 

MOODLE (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – 

це система управління навчальним контентом за допомогою якої можна 

створювати навчальні курси і проводити як аудиторне (очне) навчання , 

так і навчання на відстані (заочне/дистанційне). Використання цієї системи 

забезпечує студентам доступ до навчальних ресурсів, можна надсилати 

нові повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, 

вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати 

різноманітні ресурси курсу і т.д. 

Система MOODLE (www.moodle.org) розповсюджується безкоштовно 

за принципами ліцензії Open Source. Кожний користувач має доступ до 

джерела-коду системи і може його змінювати залежно від своїх цілей та 

бажань. 

Система управління навчальним контентом MOODLE є найкраще 

адаптованою до навчального середовища вітчизняних навчальних закладів. 

За допомогою даної системи можна додавати такі ресурси, як: Напис, 

Текстова сторінка, HTML-сторінка, Гіперпосилання, Доступ до файлів, 

Пакет IMS (Information Management System – інформаційна управлінська 

система). 



Також можна додавати такі елементи курсу: LAMS (Learning Activity 

Managment System), SCORM/AICC, Wiki, Анкета, База даних, Глосарій, 

Завдання (Відповідь – у кількох питаннях, текстом, одним файлом, поза 

сайтом), Опитування, Робочий зошит, Семінар, Тест, Тест у Hot Potatoes, 

Урок, Форум, Чат. 

Систему MOODLE також можна використовувати і для проведення 

тестування. Можна створювати тестові питання (завдання) наступних 

типів: Обчислювальне, Опис, Есе, Відповідність, Вкладені відповіді 

(тестове завдання з пропущеними словами), У закритій формі (множинний 

вибір), Коротка відповідь, Числовий, Випадкове питання на відповідність, 

Так/Ні. 

Описана вище система управління навчальним контентом MOODLE 

використовується НПУ імені М.П. Драгоманова, зокрема в інституті 

інформатики, як студентами, так і викладачами. В системі для студентів 

(http://www.moodle-student.ii.npu.edu.ua), студенти можуть самостійно 

розробляти окремі заняття, або навіть курси відповідно до завдань 

лабораторних робіт. У системі для викладачів 

(http://www.moodle.ii.npu.edu.ua), викладачі розробляють курси для 

навчання студентів відповідно до навчальних програм та використовують 

засоби діагностики освітніх результатів. 

В доповіді планується більш детально розкрити досвід впровадження  

та організації надання освітніх послуг у ВНЗ із використанням CMS 

Joomla! та LCMS MOODLE. 

 

Список використаних джерел 

1. Moodle.org: open-source community-based tools for learning. 

[Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.moodle.org.  

2. Joomla! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.joomla.org. 

http://www.moodle.org/

