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Анотація. Метою дослідження є проектування Moodle-

орієнтованого віртуального навчального середовища як засобу 
підготовки фахівців соціономічних професій. Задачами дослідження є 
аналіз можливостей віртуального навчального середовища у створенні 
умов формування фахових компетентностей майбутніх учителів 
математики, інформатики та майбутніх юристів. Об’єктом дослідження 
є процес формування фахових компетентностей майбутніх фахівців 
соціономічних професій. Предметом дослідження є використання 
системи Moodle в процесі формування соціально-технологічної 
компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. У роботі 
проведено аналіз, узагальнення та систематизацію досліджень з проблеми 
використання системи Moodle у навчальній діяльності ЗВО, виконано 
експериментальне впровадження курсів дистанційного навчання 
системою Moodle. Для оцінки ефективності використання віртуального 
навчального середовища Moodle як засобу підготовки фахівців 
соціономічних професій заплановано проведення педагогічного 
експерименту. Результати дослідження планується узагальнити в 
рекомендації щодо використання системи Moodle як засобу підготовки 
фахівців соціономічних професій. 

Ключові слова: віртуальне навчальне середовище Moodle; 
інформаційно-комунікаційні технології навчання; підготовка фахівців 
соціономічних професій. 
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Сучасні студенти потребують сучасних методів навчання для 

покращення своїх можливостей на сучасному ринку працевлаштування. 
Розвиток інформаційних систем в останні роки спровокував появу 
емерджентних навчальних технологій, що використовують Інтернет як 
середовище комунікацій. Однією з таких навчальних систем є навчальне 
середовище Moodle. 

Як зазначає А. М. Стрюк [14], використання системи підтримки 
навчання створює додаткові можливості для впровадження в освітній 
процес комбінованого навчання – цілеспрямованого процесу здобування 
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знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної 
навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі взаємного 
доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та 
мобільного навчання [12]. Навчальне середовище Moodle дає змогу не 
тільки донести до студента навчальні відомості, а й сформувати 
навчальну траєкторію вивчення дисципліни, організувати зворотній 
зв’язок у формі діалогового спілкування «студент-контент», «студент-
викладач», «студент-студент» та забезпечити поетапний контроль знань 
тощо. 

Різні аспекти використання навчального середовища Moodle у ЗВО 
упродовж останніх років досліджували Є. О. Модло [8], К. Р. Колос [7], 
І. С. Мінтій [13], Н. В. Рашевська [9; 11], К. І. Словак [9], Ю. В. Триус 
[15], С. В. Шокалюк [13], О. А. Щербина [16]. Водночас, досвід 
упровадження навчального середовища Moodle у систему змішаного 
навчання у ЗВО [10] потребує подальших досліджень й узагальнень. 

Метою даного дослідження є проектування Moodle-орієнтованого 
віртуального навчального середовища як засобу підготовки фахівців 
соціономічних професій. Задачі дослідження вбачаємо в аналізі 
можливостей віртуального навчального середовища у створенні умов 
формування фахових компетентностей майбутніх учителів математики, 
інформатики та майбутніх юристів. 

Аналіз проблем, що пов’язані з профорієнтацією, психологічними 
особливостями готовності людини до здійснення професійної діяльності, 
показав, що рядом дослідників – Д. Е. Супер [3], Дж. Л. Голланд [1], 
Дж. Кудер [11], Є. О. Клімов [3] – було розроблено класифікацію 
професій. Кожна професія або їх група виникає за умови потреби 
суспільства. Як зазначає Л. В. Буркова [4], у представників професій 
соціономічної групи предметом професійної діяльності має бути 
організація, формування соціальних стосунків і соціальних систем, 
корекція, управління тощо. До соціономічних професій у сучасному 
соціумі відносять такі: психолог, педагог, журналіст, політолог, юрист. 
Усі вони охоплюють різні аспекти однієї з важливих сфер життя людини 
– соціальні стосунки у суспільстві, тому особливого значення набуває 
проблема професійної підготовки фахівців для цієї сфери. Маючи 
спільний предмет і єдину філософсько-методологічну й теоретичну базу, 
професійна діяльність фахівців соціономічного напрямку базується на 
групі компетентностей, які є спільними для них. 

Розглянемо особливості формування соціально-технологічної 
компетентності на прикладі професійної підготовки майбутніх учителів і 
юристів засобами навчального середовища Moodle. 

Суть соціально-технологічної компетентності полягає в тому, що 
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нею передбачається володіння фахівцем різними професійними 
технологіями, техніками, методами, спрямованими на розв’язання 
професійних задач, ситуацій, проблем різного рівня соціальної взаємодії. 

Основний принцип евристичного навчання – це співтворчість 
студентів між собою і викладачем у процесі навчання. Діалогічна 
взаємодія є ключовою при навчанні майбутніх учителів математики. В 
основу комп’ютерної підтримки евристичних методів навчання 
функціонального аналізу можуть бути покладені: 1) системні і 
проблемно-алгоритмічні підходи; 2) методології творчості; 3) засоби 
сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; 4) методологія 
евристичних діалогів тощо. 

Основою комп’ютерної підтримки евристичних методів навчання 
функціонального аналізу є положення концепції методології евристичних 
діалогів Р. Т. Гареєва [5]. Багатовимірний евристичний діалог – це діалог, 
що інтегрує і реалізує чотири базові різнорівневі функції: 1) рівень 
діалогічної взаємодії; 2) поетапний розвиток творчого мислення та 
здібностей при розв’язанні системи творчих завдань, які ускладнюються 
в процесі навчання; 3) багаторівнева комп’ютерна інтерактивна 
підтримка; 4) поетапний професійно-творчий саморозвиток студентів. 

На наш погляд, зручним засобом комп’ютерної підтримки 
евристичних методів навчання функціонального аналізу майбутніх 
учителів математики є середовище Moodle 
(http://moodle.kdpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=4), що полегшує 
самостійне розв’язання наукової проблеми, допомагає студенту 
самостійно розвивати дослідницькі вміння і навички, зміцнювати 
«пізнавальну цікавість», висувати гіпотези, розширює його уявлення про 
характер наукової проблеми, що розв’язується тощо. За допомогою 
побудованої системи евристичних діалогів студент отримує можливість 
нестандартно розв’язувати наукову проблему. Тому студент може 
спробувати самостійно робити справжні наукові відкриття вже в процесі 
свого навчання. 

Евристичний діалог у такому середовищі є формою 
опосередкованого педагогічного управління творчим саморозвитком і 
включає в себе наступні основні елементи: спеціально розроблений 
навчальний посібник з функціонального аналізу на паперових носіях 
(модульно-кодовий навчальний посібник), комп’ютер і Інтернет. Студент 
працює тільки з двома елементами: з книгою (навчальним посібником), 
що містить весь навчальний і довідковий матеріал, і комп’ютером, за 
допомогою якого він отримує завдання, самостійно їх виконує, і потім 
надсилає розв’язок, після чого викладач перевіряє виконане завдання і, 
якщо воно неправильно розв’язане надсилає у відповідь варіант діалогу, 
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який надає студенту можливість самостійно побачити помилку в своїх 
міркуваннях і правильно розв’язати задачу. Таким чином здійснюється 
евристичний діалог між студентом і «віртуальним викладачем». 

Ефективність застосування багатовимірного евристичного діалогу у 
середовищі комп’ютерної підтримки евристичних методів навчання 
функціонального аналізу майбутніх учителів математики досягається за 
рахунок: 

1) активізації процесів «самості» студента: самопізнання, 
самоорганізації, самореалізації, самовдосконалення, самоконтролю та ін.; 

2) відповідності типології та специфіки творчих професійних завдань 
індивідуально-типологічним особливостям студента; 

3) адекватності банку евристик, евристичних прийомів і методів 
розв’язання завдань творчого типу та змісту даного завдання. 

Для формування компетентностей майбутніх учителів інформатики 
з лінійної алгебри був розроблений електронний курс «Лінійна алгебра та 
аналітична геометрія (частина 1)» 
(http://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=59). Зазначений курс 
створено відповідно до нових стандартів та програм для ЗВО. 

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами 
сучасної лінійної алгебри, що потрібні для подальшого вивчення курсів 
спеціальних дисциплін, навчити студентів отримувати досвід 
формування й розвитку практичних навичок і вмінь, що потрібні для 
аналізу, дослідження і розв’язування прикладних задач, допомогти 
викладачам у проведенні навчання на засадах компетентнісного підходу, 
поглибити засвоєні студентами знання з навчального матеріалу, 
закріпити його з достатньою самостійністю й отримати подальший 
досвід. 

Після засвоєння курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія 
(частина 1)» у студентів мають сформуватися такі складові фахових 
компетентностей: 

− основні означення, властивості, теореми лінійної алгебри та 
приклади їх використання; математичні прийоми й алгоритми 
розв’язування задач та їх прикладне використання; доведення основних 
теорем, що є фундаментальними для вивчення зазначеного курсу 
(гносеологічні складові); 

− використання методів та прийомів лінійної алгебри у процесі 
опанування дисциплін професійного й науково-предметного напряму; 
використання методів та алгоритмів лінійної алгебри під час дослідження 
та розв’язування загальнопрофесійних і спеціальнопрофесійних 
проблемних ситуацій (праксеологічні складові). 

Курс складається з основних розділів лінійної алгебри і розрахований 
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на три модулі. Вивчення курсу передбачено навчальним планом за 18 
тижнів. 

Для кожної теми курсу лінійної алгебри розроблено лекції (рис. 1), 
апробовані на заняттях Криворізького державного педагогічного 
університету, з достатньою кількістю наведених прикладів і розв’язаних 
задач. Ураховувалась тематика, знання з якої необхідні задля подальшого 
опанування окремих дисциплін професійної підготовки. 

 
Рис. 1. Фрагмент початкової сторінки електронного курсу 

 
Для кожної з тем курсу розроблено і запропоновано: мету вивчення 

конкретної теми; зміст теми, що вивчають; план самопідготовки 
студента; завдання та запитання для самоконтролю; тести; типові 
помилки, які допускають студенти під час вивчення конкретної теми; 
список використаної та рекомендованої літератури; додаткові посилання 
в мережі Інтернет (список з адресами електронних бібліотек, деякі 
освітянські курси, каталоги та пошукові системи). 

У процесі опанування курсу передбачено консультації, чати, форуми, 
тематичні дискусії тощо як з викладачем так і зі студентами. При 
електронному вивченні курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія 
(частина 1)» особливо важливим є спілкування з т’ютором курсу і 
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колегами з навчання. 
Під час створення курсу було враховано індивідуальні та 

психологічні особливості діяльності студентів, різний рівень підготовки, 
застосований диференційований підхід. 

Курс має систему гіперпосилань на дидактично-методичну 
літературу з курсу, що надасть можливість студентам на більш високому 
рівні засвоїти навчальний матеріал і скоротити час (кількість годин), 
проведений студентами за комп’ютером у змісті вивчення цього курсу. 

Під час вивчення зазначеного курсу слухачі проходять такі види 
контролю: вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий. 

Поточний контроль, для якого розроблені відповідні математичні 
диктанти, контрольні запитання наприкінці вивчення кожної теми, 
здійснюється самими студентами самостійно. Причому перехід до нової 
теми можливий лише в тому разі, коли будуть надані правильні відповіді 
на всі завдання попередньої теми. 

Рубіжний контроль представлений у вигляді тестів до кожної з тем 
курсу та контрольно-узагальнювальні завдання. Кількість разів 
проходження студентом тестових завдань, його результати і час, 
витрачений на тестування, будуть відомі т’ютору. Після вивчення всіх 
тем курсу студенти виконують контрольно-узагальнювальні завдання. 

Підсумковий контроль – це іспит. При цьому поточний і рубіжний 
контроль проводиться дистанційно, а підсумковий – при 
безпосередньому спілкуванні з викладачем (не обов’язково з т’ютором) 
курсу. 

Оскільки більшість вітчизняних ЗВО використовують для організації 
та технічного забезпечення дистанційного й змішаного навчання 
навчальне середовище Moodle, ми теж надаємо перевагу цій платформі 
навчання і перейшли на використання безкоштовної платформи Moodle 
при навчанні не тільки майбутніх учителів, а й у процесі підготовки 
фахівців юридичних професій (http://dduvs.in.ua/navchalnij-
protses/distantsijne-navchannya/). 

Перспективним у цьому напрямі вбачаємо дослідження питань 
ефективного поєднання традиційного і змішаного навчання у фахівців 
різних груп соціономічних професій, наприклад, учитель в залежності від 
спеціальності (природничий напрям, фізико-математичний чи 
гуманітарний напрям), психолог, представники юридичних професій. 
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