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Подано результати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, що відпові-
дає реаліям сьогодення. Метою роботи стало розроблення спрощеної методики реєстрації керівниками та адміні-
страторами в інформаційному середовищі Moodle версія 2.7 здобувачів освіти професійно-технічних навчальних 
закладів для дистанційного навчання. Дослідження проводилось в умовах навчального процесу під час різкого 
запровадження дистанційного навчання при карантинних заходах та змішаного в умовах теперішнього часу для 
здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів. Стаціонарне навчання здобувачів освіти під час 
карантинних заходів різко перейшло у дистанційне, але питання виробничого навчання залишалося актуальним, 
тому у теперішній час потрібно виробити методику змішаного навчання. Це дає можливість переосмислити прин-
ципи побудови навчальних курсів і є основним напрямком на найближчу перспективу. Дослідженнями встанов-
лено, що обраний метод переходу теоретичних курсів на дистанційну форму навчання в інформаційному серед-
овищі Moodle найбільш прийнятний з точки зору простоти реалізації і впровадження.

Результатом проведеного дослідження стала запропонована методика спрощеної реєстрації здобувачів освіти 
в інформаційному середовищі Moodle версія 2.7 на основі уже наявних баз даних здобувачів освіти, яка показала 
свою ефективність при забезпеченні доступу до навчальних курсів у стислі строки. Встановлено, що відповідне 
програмне забезпечення сприяє генерації тимчасових реєстраційних даних і формуванню глобальних груп здо-
бувачів освіти. Це виражається в покращенні як якісних, так і кількісних результатів при дистанційному навчанні, 
а також самоконтролі та контролі засвоєння знань здобувачами освіти професійно-технічних навчальних закладів.
Ключові слова: здобувач освіти, Moodle, методика реєстрації, дистанційне навчання, інформаційне середовище.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навчити здо-
бувача дистанційно працювати – складний 
і багатогранний процес. Він вимагає творчого 
пошуку, різних форм педагогічного впливу, роз-
робки різноманітних електронних матеріалів 
для кожної дисципліни, використання сучасних 
технічних засобів навчання, розробки активно 
дійових алгоритмів.

Сучасні вимоги щодо рівня професійної 
підготовки фахівців у професійно-технічних 
навчальних закладах на перший план вису-

вають потреби формування творчої, активної 
і відповідальної особистості майбутнього 
спеціаліста. Сучасний здобувач повинен 
відчувати відповідальність за якість свого 
навчання. Перед педагогічними працівниками 
стоїть першочергове завдання: розвинути інтерес 
до набуття знань, сформувати професійно спря-
мовану мотивацію до процесу навчання.

Навчальний матеріал, як свідчать численні 
психологічні і педагогічні дослідження, може 
бути включений у структуру навчальної 
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діяльності тільки у формі системи навчаль-
них завдань, вибір якої визначається особли-
востями об’єкта пізнання і самою структурою 
пізнавальної діяльності. Завдання, таким чином, 
набуває у розкритті суті самостійної роботи зна-
чення засобу логічної і психологічної організації 
матеріалу, здійснюваної у цілях забезпечення 
певної структури навчальної діяльності.

Узагальнення позитивних здобутків у галузі 
організації дистанційної освіти здобувачів 
дозволяє надати певні рекомендації:

1) протягом усього періоду навчання здобу-
вачів освіти відстежувати взаємозв’язок їхніх 
особистісних характеристик та індивідуальних 
стилів пізнавальної діяльності з метою надання 
переваги тій чи іншій моделі дистанційного 
навчання;

2) запровадити систему консультування здо-
бувачів освіти, що дозволить коригувати страте-
гії самостійного здобуття інформації і виявляти 
їх відповідність цілям навчання;

3) залучати до співпраці широке коло фахівців 
з різних дисциплін з метою вирішення проблем 
інтеграції елементів комп’ютерного навчання 
у систему організації дистанційної роботи 
здобувачів освіти [1; 2].

Широке застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій – ознака сучасного навчального 
процесу. Їх використання дає можливість одержу-
вати необхідну інформацію у будь-який час, реалі-
зовувати змішане навчання, оперативно спілкува-
тися з наставниками і колегами з навчання.

Для забезпечення повноцінної роботи 
з навчальними матеріалами і забезпечення кому-
нікації між здобувачами освіти і викладачами 
необхідна їх реєстрація в системі керування 
навчальними курсами. У системі Moodle реалі-
зовані різноманітні способи управління записом 
на курс, але деякі з них не відповідають вимогам 
безпеки, інші потребують залучення кваліфіко-
ваних фахівців або значних витрат часу. Тому 
виникла потреба спрощеної технології реєстра-
ції користувачів на основі наявних у навчальних 
закладах баз даних здобувачів і викладачів.

Проблемі розробки і впровадження освітньо-
інформаційного середовища у навчальних закладах 
присвячена значна кількість праць науковців [3–7].

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Moodle надає ряд способів управління записом 
на курс:

1) гостьовий доступ – користувачі можуть 
переглядати навчальні матеріали, але не беруть 
участі у навчанні. При цьому не забезпечується 

доступ до тестування, не проводиться аналіз 
діяльності здобувача освіти;

2) ручна реєстрація – викладач або адміні-
стратор додає користувачів вручну. Це найбільш 
трудомісткий спосіб, який підходить для реє-
страції невеликої кількості користувачів і мало-
придатний для масової реєстрації, необхідність 
у якій виникає на початку навчального року;

3) самореєстрація – користувач може зареє-
струватися на курс самостійно. У цьому випадку 
важко контролювати склад груп, можливе про-
никнення на навчальний сервер сторонніх людей. 
Дещо покращує ситуацію доступ за ключовим 
словом, але адміністратору часто доводиться 
виправляти помилки, допущені некваліфікова-
ними користувачами;

4) синхронізації глобальної групи – користу-
вачі є частиною глобальної групи, яка додається 
до курсу. Цей метод дає можливість оперативно 
керувати зарахуванням чи відрахуванням цілих 
груп здобувачів освіти;

5) реєстрація категоріями – користувачі зареє-
стровані у всіх курсах в категорії, наприклад, весь 
курс реєструється на тих самих предметах [8–10].

Разом із тим для групової реєстрації учнів 
можна використовувати досить простий метод. 
Це набір даних, які містять впорядковану 
інформацію відповідно до записаних у пер-
шому рядку файла заголовків. Елементи кожного 
запису розділяються комами, а набори даних 
користувачів – знаком переводу рядка.

Якщо задати спільний елемент, наприклад 
приналежність до однієї групи, з’являється 
можливість керувати одночасно всім списком, 
зараховуючи учнів на той чи інший курс, видаля-
ючи їх, проводячи пошук і т.д.

Перш за все було запропоновано кодування 
груп здобувачів освіти проводити на базі року 
зарахування на навчання. Це дало можливість не 
змінювати код групи щорічно при переведенні на 
наступний курс.

Другим етапом стало формування списків 
груп. Для реєстрації в системі Moodle необхідно 
створити набір даних, у який входить логін, 
пароль, електронна адреса користувача, його 
прізвище, ім’я та по батькові. Цей файл можна 
створити і у «Блокноті», але краще скористатися 
табличним процесором, який може зберігати дані 
у потрібному форматі.

Для спрощення формування файла даних була 
розроблена електронна таблиця LoginGen4.ods. 
Для роботи з нею на комп’ютері має бути встанов-
лений безкоштовний офісний пакет LibreOffice.
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Послідовність роботи з таблицею така (рис. 1):
1) ввести прізвища, імена та по батькові здобу-

вачів освіти, скопіювавши їх з наявних у навчаль-
ному відділі списків у перші три колонки таблиці;

2) провести транслітерацію ПІБ здобувачів 
освіти;

3) перенести транслітеровані дані в таблицю 
LoginGen4.ods, вставивши їх як «Форматова-
ний текст [RTF]». При цьому табличний проце-
сор автоматично згенерує логін, який відповідає 
вимогам системи Moodle;

4) заповнити дані про навчальну групу і зге-
нерувати позначення глобальної групи, яке міс-
тить повну інформацію про рік зарахування здо-
бувачів освіти, освітній ступінь, форму навчання, 
номер групи.

При цьому автоматично генерується тимча-
совий пароль для першого входу на навчальний 
сайт, тимчасова електронна адреса і позначення 
глобальної групи, в яку входять здобувачі освіти 
даної групи;

5) зберегти файл як «Текст». У відповідь на 
запитання системи обрати з випадаючих меню 
кодування і розділовий знак «кома».

При виборі іншого кодування дані користува-
чів не вдасться прочитати після створення файлу 
ні в системі Moodle, ні у текстових редакторах.

Формування файла завершене. Для зручності 
використання його бажано зберегти у папці від-
повідно до спеціальності.

ВИСНОВКИ. У ході вирішення проблеми 
було розроблене програмне забезпечення для 
генерації тимчасових реєстраційних даних, фор-
мування глобальних груп, методичні вказівки 

1) ввести прізвища, імена та по батькові здобувачів освіти, 

скопіювавши їх з наявних у навчальному відділі списків у перші три 

колонки таблиці; 

2) провести транслітерацію ПІБ здобувачів освіти; 

3) перенести транслітеровані дані в таблицю LoginGen4.ods, вставивши 

їх як «Форматований текст [RTF]». При цьому табличний процесор 

автоматично згенерує логін, який відповідає вимогам системи 

Moodle; 

4) заповнити дані про навчальну групу і згенерувати позначення 

глобальної групи, яке містить повну інформацію про рік 

зарахування здобувачів освіти, освітній ступінь, форму навчання, 

номер групи. 

 

Рис. 1 – Електронна таблиця для формування файла бази даних здобувачів 

освіти. 

При цьому автоматично генерується тимчасовий пароль для першого 

входу на навчальний сайт, тимчасова електронна адреса і позначення 

глобальної групи, в яку входять здобувачі освіти даної групи; 

5) зберегти файл як «Текст». У відповідь на запитання системи обрати 

з випадаючих меню кодування і розділовий знак «кома». 
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Адамчук Олександр 
Михайлович 
2022181b9@gmail.com 

10 годин 
Студент  

Синхронізація 
гурту (2022181b9 
- Студент) 
зараховано) 

 
Бондаренко Святослав 
Віталійович 
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3 дні 
Студент  

Синхронізація 
гурту (2022181b2 
- Студент) 
перездати) 

 
Власов Віталій 
Володимирович 
2022181b5@gmail.com 

30 

хвилин Студент  

Синхронізація 
гурту (2022181b5 
- Студент) 
зараховано) 

Рис. 1. Електронна таблиця для формування файла бази даних здобувачів освіти

для персоналу та здобувачів освіти. Застосування 
запропонованого методу дозволило оперативно 
сформувати файли і зареєструвати користувачів. 
При цьому для роботи оператору потрібні лише 
базові навички роботи з текстовим редактором 
і електронними таблицями, що сприяло швид-
кому опануванню прийомами роботи. Мето-
дика буде вдосконалюватись по мірі виявлення 
недоліків. При подальшому використанні час, 
необхідний для реєстрації, буде суттєво зменше-
ний, оскільки реєструвати потрібно лише здобу-
вачів освіти, зарахованих на перші курси.
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The results of the introduction of information and communication technologies in the educational process that 
meet the realities of today are presented. The aim of the work was to develop a simplified method for registration 
by managers and administrators in the Moodle information environment version 2.7 of applicants for vocational 
educational institutions for distance learning. The study was conducted in the context of the educational process 
during the rapid introduction of distance learning during quarantine measures and currently mixed education for 
applicants from vocational schools. Stationary training of applicants for education during quarantine measures 
has abruptly turned into distance learning, but the issue of industrial training has remained relevant, so now it 
is necessary to develop a blended learning methodology. This allows you to rethink the principles of building 
training courses and is the main direction for the near future. Research has established that the chosen method 
of transferring theoretical courses to distance learning in the Moodle information environment is the most 
appropriate in terms of ease of implementation.
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The result of the study was the proposed method for simplified registration of applicants for education in 
the information environment Moodle version 2.7 based on existing databases of applicants, which has shown its 
effectiveness in providing access to training courses in a short time. It has been established that the corresponding 
software contributes to the generation of temporary registration data and the formation of global groups of applicants 
for education. This is expressed in improving both qualitative and quantitative results in distance learning, as well 
as for self-control and control of the assimilation of knowledge by applicants for education in vocational schools.
Key words: applicant for education, Moodle, registration method, distance learning, information environment.
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