
Moodle - активний продукт, що розвивається. На цій сторінці описані лише деякі з 
можливостей цього продукту.

[Загальний огляд ]
Просуває суспільну конструктивістську педагогіку 
(співпрацю, дії, критичне мислення та ін.).
Підходить як для 100% онлайнових класів, так і 
для індивідуального навчання.
Має простий, зручний, продуктивний, легкої ваги 
інтерфейс провідника
Просто інсталюється майже на всі платформи, що 
підтримують PHP. Потребує лише одну базу даних 
(і може ділитися нею).
Повна абстракція баз даних підтримує всі види баз 
даних (окрім визначення початкової таблиці).
У списку курсів висвітлює описання для кожного 
курсу, включаюи можливість перегляду гостями.
Існує можливість категоризації та пошуку курсів 
- один сайт Moodle може підтримувати тисячі 
курсів.
Добре продумана система безпеки. Форми 
перевіряються, дані підтверджуються, cookies 
шифруються.
Більшість текстових областей вводу (ресурси, 
поштові відправлення) можуть бути відредаговані 
за допомогою вбудованого WYSIWYG HTML-
редактора.

Сайт управляється адміністратором, який 
визначається під час установки.
Вбудовані “теми” дозволяють адміністратору 
налагоджувати кольори, шрифти, розташування 
елементів на сайті для  того, щоб задовільнити 
локальні вимоги.
Вбудовані дійові модулі можуть бути додані до 
наявної інсталяції Moodle.
Вбудовані мовні модулі дозволяють зробити 
адаптацію до будь-якої мови. Це може 
редагуватися за допомогою вбудованого web-
редоктора. На сьогодні існують мовні пакети 
для 34 мов.
Код - чисто написаний PHP під  ліцензією GPL 
- легко модулюється для ваших потреб.

[Підтримка сайту]

[Підтримка користувачів]
Метою є скорочення впливу адміністратора до 
мінімуму, проте забезпечення високого рівня безпеки.
Пітримка ряду механізмів аутентифікації через 
вбудовані модулі аутентифікації впроваджує 
легку інтеграцію з системами, що існують.
Стандартні методи email: студенти можть створювати свої            
л огін-рахунки. Поштові адреси перевіряються підтвердженням.
LDAP-метод: логін-рахунки можуть бути перевірені на LDAP-
сервері. Адміністратор може вказати, які поля використовувати.
IMAP, POP3, NNTPЖ логін-рахунки перевіряються на пошті 
чи сервері новин. SSL, сертифікати і TLS підтримуються.
Зовнішня база даних: будь-яка база даних, що містить 
принаймі два поля може використовуватися як зовнішнє 
джерело аутентифікації.
Кожній людині необхідний лише один рахунок на цілий 
сервер - кожен рахунок можу мати різний доступ.
Адміністратор контролює створення курсів і створює 
викладачів, записуючи користувачів на курси.
Створювач  курсів лище створює курси та викладає на них.
Викладачі можуть не мати привілеїв, які б дозволяли їм 
модифікувати курси (напиклад, позаштатні викладачі).
Безпека - викладачі можуть додавати “реєстраційний 
ключ” до своїх курсів для неможливості прослуховування 
їх не-студентами. Ключ може передаватися особисто чи 
електронною поштою.
При бажанні викладачі можуть вручну записувати  студентів.
При викладачі можуть вручну виписувати студентів, 
інакше студенти автоматично виписуються після деякого 
періоду неактивності (визначеного адміністратором).
Заохочується створення студентами онлайнових 
профайлів, включаючи фотографії, описи. При 
бажанні поштові адреси можуть не висвітлюватися.
Кожен користувач може визначити власну часову 
зону,  кожна дата у Moodle відображається у цій 
часовій зоні (наприклад, поштові дати, дати завдань).
Кожен користувач може обрати мову для інтерфейсу 
Moodle (англійську, французьку, німецьку та ін.)
записуючи користувачів на курси.
Створювач  курсів лище створює курси та викладає їх.
Викладачі можуть не мати привілеїв, які б дозволяли їм 
модифікувати курси (напиклад, позаштатні викладачі).
Безпека - викладачі можуть додавати “реєстраційний 
ключ” до своїх курсів для неможливості прослуховування 
їх не-студентами. Ключ може передаватися особисто чи 
електронною поштою.
При бажанні викладачі можуть вручну записувати  студентів.



[Модуль вибору]

Штатний викладач має повний контроль 
над всіма налаштуваннями, включаючи 
обмеження щодо інших викладачів.
Курси можуть обиратися в 
залежності від тижня, теми, дискусії.
Гнучка множина курсової діяльності 
- форуми, журнали, ресурси, квізи, 
досліження, вибори, завдання,чати, семінари.
Останні зміни до курсів від часу 
минулого входження в систему можуть 
висвітлюватися на домашній сторінці курсів.
Більшість областей вводу тексту 
(ресурси, журнальні вводи) можуть 
бути редаговані за допомогою  
вбудованого WYSIWYG HTML-редактора.
Усі оцінки за форуми, журнали, квізи, 
завдання можуть бути переглянуті на одній 
сторінці (і збережені як окремий файл).
Повні звіти про вхід в систему і діяльність 
користувачів доступні з графами і деталями 
по кожному модулю (останній доступ, 
кількість часу), так само, як і детальна “історія” 
залучення кожного студента, включаючи 
листування, журнальні статті на сторінці.
Поштова інтеграція - копії листів на 
форумах, відповіді викладачів можуть бути 
збережені  в HTML чи простому тексті.
Системи оцінок - викладачі можуть 
визначати власні системи для 
оцінювання форумів, завдань, журналів.
Курси можуть бути запаковані у стандартний 
zip-файл, 

Дозволяє синхронну, плавну текстову 
взаємодію.
Включає малюнки профайлів у вікно чату.
Підтримує URL, смайлики, вбудований HTML, 
малюнки та ін.
Всі сесії чату можливо переглядати пізніше 
- також це дозволене студентам.

Завдання можуть бути охарактеризовані 
датою здачі і максимальною оцінкою.
Студенти можуть завантажувати свої завдання 
на сервер (у будь-якому файловому форматі) .
Пізно виконані завдання дозволяються, 
але час запізнення показується викладачу.
Для кожного окремого завдання, може 
бути оцінений цілий клас (оцінка і 
відгук) на одній сторінці в одній формі.
Відповідь викладача приєднується 
до сторінки із завданням кожного 
студента і надсилається попередження.
Викладач може дозволити перездачу завдань 
після оцінювання .

Як голосування. Може використовуватися 
для голосування щодо чогось чи для 
отримання відгука від кожного студента 
(дозвіл на дослідження, наприклад).
Викладач бачить таблицю, хто що обрав.
Студентам може бути дозволено бачити графу з 
результатами.

[Модуль завдань]

[Модуль форума]
Існують різні типи форумів - форум 
викладачів, новини курсів, форму для 
всіх, однопотоковий для користувача.
Все листування з фотокартками авторів.
Дискусії можуть переглядатися у 
залежності від часу, поточності.
Викладач може обрати опцію не 
приймати відповіді (форум оголошень).
Потоки дискусій можуть легко 
пересуватися викладачами між форумами.
Вклені малюнки висвітлюються одразу.

Журнали є приватними між викладачем і 
студентом.
Для кожної окремої статті журналу, на одній 
сторінці може бути оцінений цілий клас.
Журнальна стаття може створюватися 
студентом на основі відкритого 
питання, поставленого викладачем
Відгук викладча приєднується до статті 
журналу і надсилається повідомлення.

[Модуль журналів]

[Підтримка курсів]

[Модуль чата]



[Модуль семінарів]

Викладачі можуть визначати базу даних 
питань для використання у різних тестах.
Тести можуть зберігатися у категоріях для 
полегшення доступу, і ці категорії можуть бути 
доступними для будь-якого курсу на сайті.
Тести автоматично оцінюються і 
переоцінюються, якщо питання змінюються.
Тести мають обмежене часом вікно, 
поза яким доступу до них немає.
На вимогу викладачів тести можуть 
проводитися багаторазово, у них можуть 
показуватися правильні відповіді.
Тестові питання і відповіді можуть бути 
рандомізовані для захисту від списування.
Тести підтримують HTML і малюнки.
Тестові питання можуть бути імпортовані із 
зовнішнього текстового файлу.
Кількість спроб проходження тестів може бути 
обмеженою.
Існують питання з багатьмя правильними 
відповідями.
Питання, що потребують короткої відповіді (слово 
чи фразу).
Правда-неправда питання.
Випадкові питання.
Питання поєднання.
Нумеровані питання.
Питання із вбудованими відповідями (у фрагменті 
тексту).
Вбудований описовий текст і графіка.

[Модуль тестів]

Викладач може управляти і оцінювати завдання.
Підтримка широкого спектру шкал оцінювань.
Викладач може забезпечувати зразки для 
студентів.
Дуже гнучкий, з багатьма опціями.

Вбудовані дослідження (COLLES, ATTLS) для 
аналізу онлайн-класів.
Завжди доступні звіти по дослідженнях. Дані 
можна зберегти у вигляді Excel-таблиць чи CSV-
текстового файлу.
Студенту надсилається відгук на результати 
його дослідження порівняно з результатами 
класу.

Підтримує показ будь-яких електронних  
сутностей, Word, PowerPoint, Flash, відео, звуки.
Файли можуть управлятися з сервера чи  
створюватись за допомогою web-форм.
Зовнішні web-застосування можуть бути 
включені

[Модуль ресурсів]

[Модуль дослідження]


