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ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «УРОК» В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 
MOODLE ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Анотація. Метою нашого дослідження є обґрунтування необхідності розробки індивідуально-зорієнтовано
го навчання при формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх суднових механіків в 
умовах електронного навчального середовища, а також дослідження засобів реалізації індивідуалізації про
цесу оволодіння англійською мовою за професійним спрямуванням. Доведено, що використання технологій 
електронного навчання є ефективним засобом реалізації процесу індивідуалізації навчання англійській 
мові суднових механіків. Розглянуто види індивідуалізації та засоби їх впровадження у навчальний процес. 
Досліджено використання діяльності «Урок» на платформі MOODLE для розвитку самостійності у засвоєнні 
матеріалу, а також для адаптації навчального процесу відповідно до розумових здібностей особистості.
Ключові слова: індивідуалізація, діяльність «Урок», електронне навчання, платформа LMS MOODLE.
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USING OF ACTIVITY «LESSON» IN THE E-LEARNING SYSTEM  
ON PLATFORM MOODLE FOR THE AIM OF THE INDIVIDUALIZATION  

OF THE ENGLISH LANGUAGE TRAINING PROCESS
Summary. The purpose of our research is to substuntinate the necessity of creation of individuallyoriented 
training in the formation of the English communicative competence of future ship Engineers in conditions of 
the electronic learning sphere. And also we research ways of individualization process of coming over of spe
cialized maritime English for future seafarers. We have proved that the usage of elearning technologies is 
an effective approach of realization of individualization process in English language training for future ship 
Engineers. The article deals with various types of training individualization and their inculcation in educa
tional process. We have researched the usage of activity «lesson» on platform Moodle for the development of 
independence in English learning process, and for adaptation of the educational process according to mental 
skills of individuals. The transition to the information society, the expansion of human activities, the rapid 
development of maritime transport led to a change in the requirements for the training of ship engineers, an 
integral part of which is the formation of English competence. The purpose of the article is to study the use 
of the activity «Lesson» on the electronic educational platform LMS MOODLE for the individualization of the 
process of forming the English competence of future ship engineers. To achieve this goal, a set of interrelated 
methods was used: theoretical (analysis, generalization, comparison); methodological (competence, systematic, 
activity). It is proved that the use of electronic resources in the learning process allows the student to self-con
trol the learning process. Activity «Lesson» develops independence and motivation in the educational process, 
promotes the successful overcoming of gaps in the individual training of Maritime specialists.
Keywords: individualization, activity «Lesson», e-learning, platform LMS MOODLE. 

Постановка проблеми. Перехід до інфор
маційного суспільства, розширення видів 

діяльності людини, швидкий розвиток морського 
транспорту зумовили зміну вимог до професійної 
підготовки суднових механіків, невід’ємної складо
вою якої є формування англомовної компетентності, 
а тому система навчання англійській мові потребує 
пошуку інноваційних форм організації навчального 
процесу. Провідним напрямком розвитку освітньої 
системи на сьогоднішній день є широке впровад
ження інформаційних технологій у навчально-ви
ховний процес, створення сучасних електронних 
навчальних платформ, індивідуалізація процесу 
навчання, зорієнтованого на підготовку конкурен
тоспроможного спеціаліста на ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми самоорганізації та індивідуалізації 
педагогічних систем розглядалися в теорії педа
гогічних систем (В. Безпалько), у розробці систем 
навчання на основі програмування та застосу
вання технічних пристроїв (Т. Гергей, М. Кон
стантиновський, Є. Марченко, Н. Тализіна), в ор
ганізації школи індивідуалізованого навчання 
(Н. Капустін, Т. Шамова) та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Теоретичний аналіз наукових 
праць щодо формування англомовної компетент
ності засобами електронного навчання у сучасних 
суднових механіків дозволив виділити супереч
ності між сучасними вимогами до професійної під
готовки суднових механіків, що працюють у ан
гломовному середовищі та їх рівнем англомовної 
комунікативної компетентності, а також між інди
відуальними особливостями засвоєння матеріалу 
кожним студентом та масовістю у підготовці фахів
ців морської галузі. У зв'язку з цим, процес індиві
дуалізації навчання набуває актуальності.

Метою статті є дослідження використан
ня діяльності «Урок» на електронній платфор
мі LMS MOODLE для індивідуалізації процесу 
формування англомовної компетентності май
бутніх суднових механіків.

Виклад основного матеріалу. Під індиві
дуальним підходом мається на увазі навчання 
студентів англійській мові у групі за єдиною 
програмою, але з врахуванням їх індивідуально-
психологічних особливостей [2, с. 617]. Це ціліс
на система, що охоплює всі сторони та етапи на
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вчально-виховного процесу, а також передбачає 
врахування і цілеспрямований розвиток компо
нентів кожної з підструктур психологічної струк
тури індивідуальності студента, що здійснюють 
значний вплив на якість оволодіння ним іншо
мовним мовленням. Основними цілями процесу 
індивідуалізації навчання англійській мові є:

1) заповнення прогалин у вихідному рівні во
лодіння студентом англійською мовою;

2) формування індивідуального стилю оволо
діння англійською мовою.

В поняття індивідуальний стиль навчальної 
діяльності входять: темп роботи, працездатність 
та особливості володіння способами і прийомами 
навчальної роботи на основі наявних знань, на
вичок та вмінь [4, с. 100]. 

Ефективним є використання здобутків техно
логічного прогресу як засобу індивідуалізації про
цесу навчання англійській мові майбутніх судно
вих механіків, а тому було створено електронний 
курс «Maritime English» на LMS MOODLE. Під 
навчальним курсом у LMS MOODLE розуміють 
сукупність навчальних матеріалів, достатніх для 
успішного вивчення дисципліни, засоби зберіган
ня, доставки навчальних матеріалів і засоби орга
нізації, контролю та обліку навчальної діяльності 
слухачів [1, с. 50]. Даний курс покликаний посту
пово провести студента через програму професій
ної підготовки, стимулювати активне навчання, а 
також враховувати індивідуальні фактори кожно
го учасника навчального процесу, які впливають 
на успішність засвоєння навчального матеріалу.

На сьогоднішній день виділяється чотири види 
індивідуалізації навчального процесу: мотивую
ча, формуюча, регулююча та розвиваюча. Змістом 
мотивуючої індивідуалізації є цілеспрямоване 
формування у кожного курсанта нових, складні
ших і поки що відсутніх у них видів мотивації.

Регулююча індивідуалізація спрямована на 
врахування викладачем реального рівня во
лодіння студентом іншомовним мовленням на 
кожному з етапів навчального процесу. Вона пе
редбачає, з одного боку, можливість тимчасового 
спрощення і часткового варіювання завдань для 
менш підготовлених студентів за умови одер
жання необхідного кінцевого «продукту» згідно 

з вимогами програми, а з іншого – розширення 
та ускладнення програмних вимог для добре під
готовлених і зацікавлених студентів. Вона, на 
нашу думку, є найважливішою у процесі форму
вання англомовної компетентності [3, с. 50].

Одним з найбільш ефективних засобів реа
лізації даного виду індивідуалізації навчально
го процесу є діяльність «Урок», що об’єднує на
вчальну та контролюючу функції. Даний модуль 
дозволяє викладачеві доставку контенту та/або 
практичну діяльність. Уроки можуть бути вико
ристанні для самостійного вивчення нової теми, 
вправ з моделювання ситуацій, диференційова
ного навчання в залежності від рівня володіння 
англійською мовою. За допомогою Уроку матері
ал можна представити у гнучкій формі, логічни
ми уривками [2, с. 617].

Структура елементу «Урок» враховує осо
бливість курсанта легше сприймати інфор
мацію невеликими порціями. Тому «Урок» 
складається з окремих сторінок інформації, роз
ділених запитаннями, які мають форму тестових 
завдань(множинний вибір, числова відповідь, 
встановлення відповідності, вірно/невірно та есе).

В залежності від правильності відповіді сту
дент переходить на наступну сторінку або повер
тається на попередню. Навігація по уроку може 
бути прямою або більш складною, в залежності 
від структури запропонованого матеріалу. 

Щоб створити діяльність Урок і додати його 
до певної теми курсу, потрібно обрати в режимі 
редагування у полі «Додати діяльність» (рис. 1), 
де вказуємо назву уроку та його опис.

Заповніть поле з назвою уроку (у своєму при
кладі ми використаємо урок під назвою «Boiler 
Feed Water»). Оберіть максимальну оцінку за ці
лий урок (це число від 0-100).

«Максимальна кількість питань» – це нала
штування кількості питань, які можна поставити 
на кожній сторінці. Якщо Ви залишаєте цифру 4, 
то можете поставити 2 питання на одній сторін
ці. У Вас навіть є сторінка, де Ви не ставите пи
тань – у цих випадках студент автоматично про
довжує працювати з наступною сторінкою. Далі, 
налаштуйте, чи можуть студенти повертатися 
до минулих уроків та дати, у які урок доступний 

 
Рис. 1. Вікно додавання діяльності
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їм. Ви повернетесь на сторінку Вашого заняття 
із новим доданим уроком (назва нашого уроку 
«Boiler Feed Water») (рис. 2).

Ви повинні визначити усі сторінки уроку. 
Щоб це зробити, клікніть на позначці уроку на 
сторінці Вашого заняття. Це перемістить Вас на 
першу сторінку (рис. 3).

На цій сторінці є такі пункти:
1) Назва сторінки (заголовок цієї сторінки). 

Якщо Ви маєте декілька сторінок уроку, кожна 
з них мусить мати заголовок.

2) Сторінка містить – тут Ви розміщуєте ін
формацію, яку мають засвоїти студенти. Це 
може бути розповідь, задача для розв’язку, ві
део та будь-що інше, про що Ви хочете запитати 
у студентів. Ви повинні звичайно закінчувати 
секцію питанням, на яке відповідатимуть сту
денти (рис. 4).

3) Відповідь 1 ( чи Відповідь #) – тут Ви друку
єте одну відповідь на поставлене Вами питання. 
Ви вносите одну відповідь згідно до визначеного 
Вами максимуму.

4) Відгук # – після кожної секції «Відповідь #» 
йде «Відгук #». Це пояснення, яке побачать сту
денти після знаходження однієї з можливих від
повідей та перед тим, як їх направлять до іншої 

сторінки (чи вони залишаться на тій самій сто
рінці) (рис. 5).

5) Перейти до – після кожного «Відгук #» йде 
поле, яке вказує системі, що робити, якщо сту
дент набрав необхідну кількість балів. Ви може
те задати у системі: закінчити урок, залишитися 
на поточній сторінці, чи перейти до іншої сторін
ки, яка вже існує (уперед чи назад) (рис. 6).

6) Оцінювання визначене навігацією, – якщо 
студент залишається на тій самій сторінці чи на
правлений до попередньої сторінки, тоді відпо
відь вважається неправильною. Якщо студент 
обирає відповідь та направляється далі, тоді від
повідь вважається правильною. Після налашту
ванн я полів збережіть зміни.

Звідси Ви можете додати іншу сторінку з поси
ланням у верхньому чи нижньому правому куті. 
Якщо Ви клікнете на посиланні над сторінкою, 
Вашу нову сторінку буде додано перед уже від
критою Вами. Якщо Ви клікнете на посиланні 
під сторінкою, нову сторінку буде додано після 
поточної. Вам потрібно буде наповнити нову сто
рінку змістом, питаннями, (у кінці змісту) Ва
шими відповідями, відгуками, та переходами до 
полів. Ви можете робити це скільки завгодно ра
зів. Щойно у Вас буде більше однієї сторінки, Ви 

 
Рис. 2. Урок «Boiler Feed Water» на курсі Maritime English

 
Рис. 3. Додавання cторінок до діяльності «Урок»
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можете переміщатися по сторінках, клікаючи на 
стрілки зверху біля описів сторінок.

Щойно сторінка (чи усі) буде у системі, Ви мо
жете перевірити, чи усе працює так, як Ви очі
кували. Після цього перевіряєте виконання зав
дання студентами.

Висновки і пропозиції. Отже, застосування 
електронних ресурсів у процесі навчання дозво
ляє студенту власноруч контролювати навчаль
ний процес, не зупиняючись на уже відомому 
матеріалі та приділяючи більше уваги складним 
у засвоєнні темам.

 
Рис. 4. Інформація для засвоєння студентами

 

Рис. 5. Пояснення студентам після відповідей

 
Рис. 6. Вікно «Перейти до…» у діяльності Урок

Діяльність «Урок» розвиває самостійність та вмо
тивованість у навчальному процесі, сприяє успішно
му подоланню прогалин в індивідуальній підготов
ці фахівців, шляхом здійснення автоматизованого 
контролю знань і адаптування процесу навчання 
до конкретних освітніх завдань та особливостей сту
дента. Індивідуалізації навчального процесу зага
лом забезпечує досягнення оптимального рівня роз
витку професійних умінь відповідно до природних 
нахилів та здібностей особистості, а також створює 
умови для диференційованого навчання залежно 
від рівня підготовки та потреб студентів. 
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