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ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ  MOODLE  У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ 

Платформа підтримки навчального процесу Moodle має широкий спектр 

можливостей для розміщення, зберігання і пред’явлення студентам 

дидактичних матеріалів в електронному форматі, а також зберігання 

результатів їх роботи. Деякі з цих можливостей, які вже реалізовані в системі 

Moodle представлені нижче. 

1.  Наявні ресурси 

На кафедрі ЗФ та ФТТ НТУУ «КПІ» створені наступні матеріали для роботи 

студентів при вивченні курсу загальної фізики: 

- анкета першокурсника, яка дає викладачеві статистичні дані про склад 

груп та потоків студентів; 

- тест вхідного контролю з фізики, складений за матеріалами ЗНО та 

доповнений тестовими завданнями відповідного змісту та рівня 

складності. Результати цього тесту доступні викладачеві одразу після його 

проходження студентами (на відміну від загальноуніверситетського, який 

проводиться Центром моніторингу) і з нашої точки зору достатньо 

об’єктивно відображає рівень підготовленості першокурсників, котрі 

приступають до вивчення фізики; 

- ресурс «Вчимося розв’язувати задачі з фізики», основним призначенням 

якого є робота учнів старших класів при підготовці до здачі ЗНО, але він 

може бути корисним і студентам першого курсу для повторення прийомів 

і методів розв’язання задач з фізики;  

- система тестових завдань для підготовки учнів для здачі ЗНО. Може 

бути використана для повторення і перевірки володіння студентами 

навчальним матеріалом за програмою середньої школи; 

- лекції курсу загальної фізики – стислий курс, в якому представлені всі 

розділи фізики за програмою підготовки бакалаврів, а також приклади 

розв’язування задач за тематикою лекцій; 

- система тестових завдань за темами розділами курсу фізики та 

комплексний тест для рубіжного контролю; 

- матеріали для підготовки студентів до виконання лабораторних 

робіт, які включають: описання лабораторних робіт (протоколи), 

віртуальні (комп’ютерні) симулятори робіт, тестові завдання допуску до 

лабораторних робіт, збережені результатів експериментів. 
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2. Реєстрація системи Moodle (студентам і викладачам) 

Зазначені вище ресурси доступні зареєстрованим користувачам – 

викладачам і студентам. 

Реєстрація викладачів та студентів в системі Moodle здійснюється 

співробітниками Інституту післядипломної освіти НПУУ «КПІ» за 

представленням модераторів (ведучих) відповідних курсів. Модераторами 

названих вище курсів є Подласов С.О. (s.podlasov@kpi.ua) та Матвійчук О.В. 

(alexmatv@ukr.net). При реєстрації викладачі одержують статус «Викладач без 

права редагування» (за термінологією Moodle), студенти – «Студент». Статус 

викладача дозволяє переглядати: зміст ресурсів, з якими можуть працюють 

студенти; результати роботи студентів з ресурсами, на які вони зареєстровані. 

Для реєстрація викладача необхідно представити на електронну пошту 

модератора прізвище, ім’я, по батькові та курси, з якими викладач планує 

працювати, оформлені у вигляді таблиці MS Word або Exel. Зразок оформлення 

таблиці представлений на рис.1. 

 

Абрамчук Маргарита Володимирівна Тестування, Лекції, Вхідний контроль 

 

                                         Рис.1 

 

Для реєстрації студентів викладач вказує шифр групи, ресурси, на які 

треба надати допуск студентам, список групи, оформленої у вигляді таблиці MS 

Word або Exel. Зразок оформлення таблиці представлений на рис.2. 

 

ПО-41 

1 Андреєв  Аскольд Андрійович 

2 Багінський  Олег Ігорович 

3 Батуріна  Карина Юріївна 

4 Бортнік  Віталій Анатолійович 

5 Вовчок  Іван Олександрович 

 

Рис.2 

 

mailto:s.podlasov@kpi.ua
mailto:alexmatv@ukr.net
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Після реєстрації студенти одержують логіни та паролі, за якими вони 

можуть входити до системи Moodle і користуватися ресурсами, на які мають 

право доступу. 

3. Вхід в систему Moodle 

Для використання ресурсів, розміщених в системі Moodle, треба увійти до 

цієї системи. Для цього є декілька шляхів. 

3.1 Вхід через домашню сторінку ІПО КПІ 

   A)  В адресному рядку браузера набрати: uiite.org. На екрані з’явиться 

перша сторінка сайту ipo.kpi.ua (див. рис.3). 

  Б) Перейти по посиланню «Дистанційні курси» (виділено рамкою на рис. 3) . 

На наступній сторінці вибрати або «Фундаментальні науки» для доступу 

до матеріалів за програмою університету, або «Для середньої освіти» для 

доступу до матеріалів для середньої освіти, чи вхідного контролю 

студентів (виділені рамками на рис. 4). 

 

Р и с . 3  



 6 

 

Р и с . 4  

 

 

Рис. 5 
 

 

В)  Після переходу до частини «Фундаментальні науки» (рис.5) вибрати 

ресурс:  

- «Загальна фізика» - містить теоретичний матеріал, приклади 

розв’язування задач, задачі для самостійної роботи студентів та для 

контрольних робіт.  

- «Загальна фізика. Тестування з курсу». Містить тести з розділів курсу 

загальної фізики. 

- «Загальна фізика (Moodle)». Містить теоретичний матеріал, поділений 

на окремі лекції, до кожної з яких підібрані приклади розв’язування 

задач. Поступово лекції будуть доповнюватися демонстраціями, 

матеріалами для більш глибокого вивчення та тестами. 
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- «Лабораторні роботи з курсу “Загальна фізика”». Представлені 

протоколи лабораторних робіт, тести допуску до виконання роботи, 

віртуальні макети (тренажери), інтерфейс яких максимально 

наближений до реальних лабораторних робіт. 

Г) Якщо в п. Б) був вибраний рядок «Для середньої освіти» (рис. 6), то 

користувач має змогу працювати з дидактичними матеріалами по 

методиці розв’язування задач елементарної фізики, тестами для 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.  

 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

 

1.2. На домашній сторінці ІПО КПІ (див. рис. 8) натиснути значок Moodle 

(виділений рамкою) і після завантаження наступної сторінки (рис. 9) 

вибрати «Робочій режим» (виділений рамкою). Далі ввести свій 

логін та пароль (рис. 10), увійти в систему і серед запропонованих в 

лівій колонці матеріалів (рис. 11) вибрати необхідне. 
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Рис.8 

Рис.9 

Рис.10 
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Рис. 11 

 

 

1.3. До ресурсів Moodle також перейти із сторінки за адресою 

http://ipo.kpi.ua, натиснувши значок Moodle (рис. 12), або через домашню 

сторінку сайту http://physics.kpi.ua/ (рис.13), де в лівій колонці треба вибрати 

пункт «Матеріали для студенті», а при необхідності і «Матеріали для 

абітурієнтів»  
 

Рис. 12 
 

http://ipo.kpi.ua/
http://physics.kpi.ua/
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Рис. 13 
 

На сторінці «Матеріали для студентів» можна вибрати посилання на 

перелічені вище матеріали (рис. 14). 
 

Рис. 14 
 

 

1.4. Можна безпосередньо в адресному рядку браузера набрати 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/ і попасти на сторінку Moodle, показану на 

рис. 10. 

 

4. Можливості студентів при роботі в Moodle 

Зареєстровані за поданням викладача студенти одержують доступ до всіх, 

або частини перелічених матеріалів. 

При проходженні вхідного тестування студентам пропонується дати 

відповідь на деякі запитання (анкетування). Давати відповіді треба тільки при 

першій спробі. 

 

 

 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/
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4.1. Робота студентів з теоретичним матеріалом 

 

Для роботи з курсом лекцій студенти переходять на сторінку «Загальна 

фізика (Moodle)» і вибирають з наведеного на цій сторінці переліку необхідний 

лекційний матеріал (рис. 15). 
 

Рис. 15 
 

 

4.2. Проходження тестування 

 

Для проходження тестування студенти на другій сторінці сайта uiite.kpi.ua 

(рис. 5) або сайта physics.kpi.ua (рис. 14) вибирають пункт «Загальна фізика. 

Тестування з курсу» і попадають на сторінку вводу логіну та паролю і далі – на 

сторінку вибору мови (рис. 16). Після вибору мови треба вибрати розділ для 

тестування (рис. 17) і, уважно вивчивши вступ, почати тестування, натиснувши 

«Начать тестирование». Після завершення роботи треба відправити результати 

для їх збереження і перегляду викладачем. 
 

Рис. 16 
 

Для проходження тестування студенти на другій сторінці сайта uiite.kpi.ua 

(рис. 5) або сайта physics.kpi.ua (рис. 16) вибирають пункт «Загальна фізика. 
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Тестування з курсу» і попадають на сторінку вводу логіну та паролю і далі – на 

сторінку вибору мови (рис. 17). Після вибору мови треба вибрати розділ для 

тестування (рис. 18) і, уважно вивчивши вступ, почати тестування, натиснувши 

«Начать тестирование». Після завершення роботи треба відправити результати 

для їх збереження і перегляду викладачем. 
 

Рис. 17 

Рис. 18 
 

 

4.3. Лабораторні роботи з фізики 

 

Перейти до лабораторних робіт можна: з другої сторінки сайту uiite.org 

(рис. 5), з сторінки Moodle (рис. 11) зі сторінки сайту physics.kpi.ua (рис. 14), 

вибравши рядок «Лабораторні роботи з курсу “Загальна фізика”». В результаті 

на екрані відображається стартова сторінка (рис. 19), на якій треба вибрати 

«Почати навчання», що призведе до переходу на сторінку з переліком 

лабораторних робіт (рис. 20).  
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Рис. 19 

Рис. 20 
 

Написнувши назву роботи можна переглянути її зміст. Якщо натиснути 

«Друкувати», то користувач одержує файл у форматі pdf, або djvu, який може 

роздрукувати. 
 

Рис. 21 
 

Після натискання «Виконати» студент переходить на сторінку (рис. 21), де 

йому пропонується пройти вхідне тестування, виконати лабораторну роботу та 
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занести одержані результати в базу даних. (Зауваження. У зв’язку з виходом з ладу 

сервера в ІПО, можна виконати тільки лабораторні роботи 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).  

 

5. Матеріали для повторення фізики за шкільною 

програмою 

На сторінці, показаній на рис.5 вибрати рядок «Для середньої освіти» і 

далі «Фізика: вчимося розв’язувати задачі» (рис. 22). На цей же ресурс можна 

перейти зі сторінки Moodle, вибравши рядок такий же рядок, або з сайта 

physics.kpi.ua, Матеріали для абітурієнтів, вибравши рядок «Вчимося 

розв’язувати задачі».  
 

Рис. 22 
 

 

 

6. Можливості викладачів 

Викладачі мають можливість переглядати результати роботи студентів і 

корегувати їхню діяльність.  

 

Для перегляду результатів тестування треба увійти на сторінку тестування 

так само як і студентам, однак тепер викладач бачить цю сторінку так, як 

показано на рис. 23. Натиснувши закладку «Результати» викладач бачить 

результати тестування (рис. 24):. ПІБ студента, логін, перші букви і цифри якого 

співпадають з шифром групи, дані про час проходження тесту, а потім – 

результати тестування. 

Для пошуку конкретного студента треба вибрати першу букву його 

прізвища, можна й імені у рядах «Имя», «Фамилия», які показані на рис. 24. 
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Рис. 23 
 

 

Рис. 24  

 

Рис. 25 
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В колонці «Оценка/100) вказано відсоток правильно виконаних завдань, в 

наступних колонках «#1»… - результат виконання відповідного завдання. Якщо 

цифри, вказані через риcку дробу співпадають – завдання виконано правильно, 

якщо з ні – то неправильно. В останній колонці проти прізвища студента є 

коментар укладача тестів. 

Для більш детального перегляду результату тестування конкретного 

студента треба вибрати його оцінку за тест. Тоді можна побачити як студент 

відповідав на конкретні завдання (рис. 2 только попытки, которые оцениваются для 

каждого пользователя (Высшая оценка)5). 

Якщо студент декілька разів проходив тест, то номери цих спроб вказані у 

верхньому лівому кутку сторінки. 

 

Якщо викладач бажає бачити, або скачати тільки кращі результати 

студентів, то у нижній частині сторінки вкладки «Результаты» треба поставити 

«галочку» в рядку «только попытки, которые оцениваются для каждого 

пользователя (Высшая оценка)» і натиснути напис «Сохранить настройки» (рис. 

26). 
  

Рис. 26 
 

При бажанні мати копію результатів тестування на своєму комп’ютері 

викладач може натиснути одну з кнопок «Скачать…». На наш погляд, найбільш 

зручно скачувати у форматі Exel, оскільки одержані дані можна легко 

відсортувати засобами цієї програми, виділити необхідні групи, провести 

статистичний аналіз тощо. 

 

Перевірка результатів тестування з допуску до лабораторних робіт 

здійснюється аналогічно. Вхід на сторінку з результатами тестування 

здійснюється так само як і вхід студентів на сторінку лабораторних робіт (рис. 
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21), після вибору рядку «тестування для допуску до лабораторної роботи». 

Якщо викладач увійшов безпосередньо в Moodle, то в лівій колонці сторінки, 

показаної на рис. 15 треба вибрати рядок «Лабораторні роботи з курсу 

“Загальна фізика”». В результаті на екрані з’явиться сторінка, показана на рис. 

27, на якій можна вибрати лабораторну роботу, тестування до якої 

перевіряється, а також результати, одержані студентами при виконанні 

лабораторної роботи і занесені в базу даних. При наявності таких даних в лівій 

колонці (в рамочці на рис. 27) з’являється повідомлення про кількість внесених 

даних. Якщо вибрати цей рядок, то здійсниться перехід на наступну сторінку 

(рис. 28), де можна побачити, хто із студентів вносив дані і які саме. 
 

Рис. 27 
 

 

Рис. 28 
 

 

Інформацію про доступні даному студенту курси та його роботу з 

ресурсами в Moodle можна одержати, вибравши рядок «Участники» на сторінці 

будь-якого курсу в Moodle (в рамочці на рис. 29). На наступній сторінці буде 

представлений перелік учасників (рис. 30) і якщо вибрати когось з них, то буде 

виведена інформація про цю особу (рис. 31). У верхній частині є закладки, які 

дозволяють «О пользователе»…  найбільш важливою з яких можна вважати 

«Отчет о деятельности», на якій можна передивитися інформацію про всю 

навчальну діяльність особи в системі Moodle. 
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Рис. 29 
 

 

Рис. 30 
 

 

Рис. 31 
 

 

Недоліком системи Moodle для викладачів є те, що результати тестування 

можна бачити для всіх учасників. Значно зручніше це можна робити, якщо 

створені студентські групи. Але внесення до груп можуть здійснювати тільки 

адміністратори сайту та модератори курсу. 

 



 20 

Для збереження результатів тестування найбільш зручно скористатися MS 

Exel, скачавши результати з сайту (див. вище). Для знаходження «своїх» груп 

треба здійснити сортування даних за логіном студентів (виділити рядок 

«Индивидуальный номер»). Якщо Ви користуєтеся MS Office версій вище, ніж 

2003, то натиснути «Сортировка и фильтр» і після цього «Сортировка от А до Я» 

 

Рис. 32 

Рис. 33 
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або ж «Сортировка от Я до А» (рис. 32). При використанні MS Office 2003 

(рис. 33) виділити стовпчик з логіном студентів (стовпчик 2 на рис. 33) і 

натиснути стрілку вгору, чи вниз (виділені в рамці на рис. 33). Після цього 

виділити рядки з результатами групи, яка Вас цікавить, скопіювати (ctrl-c) і 

вставити в нову таблицю (ctrl-v) і проводити аналіз результатів тестування. 

 

Бажаємо успіхів у роботі! 

 

 


