Переваги електронного навчання
для студентів
Для реалізації стратегії модернізації освітніх послуг та на виконання листа-рекомендації
МОН (№1/9-409 від 12.08.14) у ДВНЗ “УжНУ” запроваджено систему електронного навчання
Moodle, що розміщена в мережі Інтернет за адресою: e-learn.uzhnu.edu.ua.
Головна мета впровадження Moodle – надати ініціативним викладачам і студентам
вільний доступ до системи, що дає змогу ефективно обмінюватися навчальним контентом,
взаємодіяти онлайн та використовувати сучасні технології для втілення в життя принципу
«навчання будь-коли та будь-де».
Переваги, які надає студентам використання Moodle:
– зручний доступ з будь-якої точки світу до начальних матеріалів
Щоб дістати доступ до матеріалів, завантажених викладачами, достатньо мати
під’єднання до мережі Інтернет. Це дає змогу ознайомлюватися з інформацією вдома, у
поїздці, за кордоном.
– простота роботи
Moodle – легка для опанування та зручна платформа. Її неважко освоїти своїми силами
чи використовуючи інструкції.
– забезпечення безперервного навчального процесу
Ця платформа надає можливість викладачам та студентам денної форми підготовки
організувати навчання під час, наприклад, вимушених канікул у весняному семестрі, дати
можливість студентам самостійно готуватися влітку. Студентам заочної форми – готуватися
до екзаменаційних сесій протягом року в зручний для них час, не відриваючись від роботи.
– спрощення доступу до електронних матеріалів
Економиться час та зусилля при отриманні електронних матеріалів від викладачів –
відпадає потреба використовувати носії інформації (диски, флешки тощо), розповсюджувати
ксерокопії, розсилати електронну пошту. Маючи свій логін та пароль, ви автоматично дістаєте
доступ до завантажених викладачами матеріалів з усіх предметів.
– сумісність з мобільними пристроями
Матеріали курсів відображаються однаково зручно на всіх пристроях – ноутбуках,
планшетах, смартфонах. Сторонні ресурси завантажуються у форматах, що зможуть бути
використані на всіх платформах.
– широкий спектр типів навчальних матеріалів
Для демонстрації під час традиційних занять студентам мультимедійних матеріалів, що
містять фото-, відео- та аудіофрагменти, є потреба у відповідних технічних засобах
(мультимедійний проектор, колонки, ПК та ін.). Своєю чергою, система Moodle дозволяє
зручно інтегрувати такі матеріали на сторінки курсу й удоступнити їх для перегляду
студентам.
– взаємодія з викладачем та іншими студентами
Інтерактивні формати – форум, тестування, виконання завдань є зручними, дають змогу
співпрацювати з викладачем та іншими студентами в позанавчальний час, контролювати свої
знання.
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