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СПОСОБИ І ЗАСОБИ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

З ТЕХНІЧНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН

У статті представлено систему заходів, засобів та прийомів, спрямо-
ваних на інтенсифікацію та підвищення якості процесу засвоєння 
навчального матеріалу здобувачами вищої освіти при проведенні 
контактних і дистанційних занять. 
Поточний та підсумковий контроль знань пропонується здійсню-
вати із застосуванням Google-форм. Цей інструмент дозволяє фор-
мувати тести відкритого і закритого типу, з використанням ілю-
стративного матеріалу. Обсяг тестів залежить від форми тестових 
завдань, змісту навчальної дисципліни й часу, виділеного для по-
точного чи підсумкового контролю. Процес узагальнення й аналізу 
результатів тестування автоматизований. Дотримання доброчесно-
сті під час контролю знань забезпечується відповідним налашту-
ванням тесту та організаційними заходами, зокрема організацією 
відеоспостереження.
Перед проведенням занять пропонується надання здобувачам осві-
ти адаптованого навчального матеріалу для попереднього озна-
йомлення і подальшого детального вивчення. Цей матеріал реко-
мендовано використовувати разом з відповідними підручниками, 
посібниками та іншими ресурсами.
У ході занять рекомендовано застосування сучасних засобів візуа-
лізації, які дозволяють вирішити проблематику показу невеликих 
за розмірами елементів матеріальної частини та демонстрації їх вза-
ємодії. Додатковим способом підвищення наочності може служити 
організація швидкого доступу до завчасно підібраних навчальних 
ресурсів Інтернет за допомогою утворених QR-кодів. Посилання у 
формі QR-кодів можуть використовуватись як під час самостійної 
роботи здобувачів освіти, так і під час аудиторних чи дистанційних 
занять.
Для проведення занять за змішаною формою організації освітнього 
процесу може застосовуватись платформа Classtime, яка дозволяє 
створювати інтерактивні навчальні додатки, аналізувати хід на-
вчального процесу, реалізовувати стратегії індивідуального підходу 
та досягати програмних результатів навчання.
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Потужним інструментом для ефективного ведення освітнього про-
цесу за змішаною і дистанційною формою є модульне середовище, 
засноване на системі Moodle. Застосування ресурсів модульного 
середовища дозволяє підтримувати навчальний матеріал в акту-
альному стані, реалізувати дистанційний доступ здобувачів освіти 
до навчальних ресурсів та ефективно проводити заходи контролю 
знань.

Ключові слова: якість засвоєння матеріалу; дистанційне навчан-
ня; змішана форма організації освітнього процесу; візуалізація на-
вчального матеріалу; навчальні ресурси.

1. ВСТУП

Процес підготовки компетентного фахівця в закладах вищої осві-
ти передбачає створення умов для ефективного та якісного засвоєння 
навчального матеріалу здобувачами освіти. Досягнення курсантами 
та студентами програмних результатів навчання, визначених освітні-
ми програмами, можливе за умови опанування ними значного обсягу 
навчальної інформації. При цьому спостерігається природне прагнен-
ня науково-педагогічних працівників надати здобувачам освіти яко-
мога більшу кількість такої інформації з метою формування повного 
уявлення про зміст і форми майбутньої професійної діяльності. Од-
нак обсяг освітніх програм, унормована законодавством тривалість 
навчання для здобуття того чи іншого ступеня вищої освіти [1], певні 
раціональні співвідношення між аудиторними заняттями і самостій-
ною роботою, а також специфіка повсякденної діяльності курсантів 
у вищому військовому навчальному закладі накладають досить жор-
сткі обмеження на час, який відводиться на сприйняття і засвоєння 
навчального матеріалу.

Крім того, ведення освітнього процесу ускладнюється періодич-
ними обмеженнями, які спричинюються карантинними заходами, 
спрямованими на збереження здоров’я учасників освітнього процесу, 
та, як наслідок, застосуванням елементів дистанційного навчання для 
курсантів і студентів денної форми навчання. У зв’язку з широким за-
стосуванням закладами вищої освіти змішаної форми організації ос-
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вітнього процесу значна кількість занять переноситься в онлайн-се-
редовище. При цьому вимоги до якості підготовки фахівців залиша-
ються незмінно високими, що передбачає необхідність ефективного 
застосування різноманітного інструментарію як для надання навчаль-
ної інформації, так і для контролю її засвоєння.

Постановка проблеми. У ході ведення освітнього процесу вияв-
лено протиріччя між значним обсягом навчального матеріалу, засво-
єння якого передбачено робочими програмами, та обмеженим часом 
для його опрацювання. Це протиріччя загострюється внаслідок обме-
жень, обумовлених змішаною формою ведення освітнього процесу в 
умовах карантинних обмежень. Для вирішення цього протиріччя нау-
ково-педагогічні працівники повинні гнучко підходити до організації 
занять, максимально ефективно використовуючи як час контактних, 
так і час дистанційних занять. При цьому можуть застосовуватись 
різноманітні способи створення передумов для якісного засвоєння 
навчального матеріалу при змішаній формі організації занять із за-
стосуванням доступних інструментів комунікації здобувачів освіти та 
викладачів. Правильно підібрані матеріали курсу, надійні канали ко-
мунікації при змішаній формі ведення освітнього процесу та ефектив-
ні інструменти для проведення поточного і підсумкового контролю 
знань забезпечать здобувачам освіти набуття необхідних компетент-
ностей, а викладачам – ефективний зворотний зв’язок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дистанцій-
ного навчання у системі професійної підготовки присвячена чимала 
кількість публікацій. Наприклад, метою дослідження [2] був огляд 
системи E-learning, яка застосовується у Прикордонній варті Респу-
бліки Польща: у рамках системи дистанційного навчання розроблені 
курси з текстовими та графічними навчальними матеріалами, відео-
фільмами, презентаціями, тестами тощо. Однак методика проведення 
занять у роботі не розглядалась.

У роботах [3]; [4] досліджувались варіанти проведення курсів, 
дистанційного навчання, однак процес перевірки рівня знань під час 
поширення коронавірусної інфекції не розглядався. Частково дане 
питання розглядалось у роботі [5], де увага авторів зосереджува-
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лась на застосуванні Google-документів для проведення екзаменів з 
навчальної дисципліни. Водночас методи поточного й підсумкового 
контролю із застосуванням Google-форм були винесені за рамки до-
слідження цієї статті.

Так, виникає потреба у формуванні комплексного підходу до під-
готовки й проведення занять при змішаній формі організації освіт-
нього процесу із застосуванням доступних інструментів для ефектив-
ного контролю знань здобувачів вищої освіти. Такий підхід має бути 
сформований на основі накопиченого досвіду освітньої діяльності.

Мета статті полягає у представленні комплексу заходів та спосо-
бів використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій 
при підготовці та проведенні контактних і дистанційних занять, а та-
кож при здійсненні поточного й підсумкового контролю знань.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розроблений комплекс заходів сформовано на основі особистого 
досвіду ведення освітнього процесу науково-педагогічних працівни-
ків Національної академії та Хмельницького національного універси-
тету. Результати дослідження ґрунтуються досвіді освітньої діяльності 
кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони 
державного кордону, кафедри прикордонного контролю та кафедри 
трибології, автомобілів та матеріалознавства.

Процес підготовки до заняття поряд із традиційними заходами 
щодо підготовки керівника заняття, курсантів, навчально-матеріаль-
ної бази, навчально-методичного забезпечення та аудиторії, має деякі 
особливості. Зокрема:

підготовка матеріалів для контрольного опитування;
підготовка та надання курсантам електронної версії адаптованого 

навчального матеріалу (з посиланнями на електронні ресурси – ілю-
стративний матеріал і навчальні відеофільми за темою заняття);

підготовка роздаткового матеріалу, призначеного для роботи з 
самостійного узагальнення курсантами вивченого навчального мате-
ріалу.
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Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни на пев-
них заняттях передбачено обов’язкове оцінювання. Раціональним 
способом поточного контролю може бути тестове опитування кур-
сантів із застосуванням Google-форм.

У підготовчий період складаються тестові завдання (як правило, 
не більше п’ятнадцяти) закритого або відкритого типу. Кожне тестове 
завдання може оцінюватись одним або кількома балами – залежно від 
обсягу та складності. Критерії оцінки встановлюють згідно з чинними 
нормативними документами закладу вищої освіти.

Для ідентифікації респондента, який складає тест, перший розділ 
тесту містить обов’язкове питання “Ваше ім’я та прізвище” (рис. 1). 
Лише після заповнення респондентом відповідного поля можливий 
перехід до тестових завдань.
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Рис. 1. Перший розділ тесту для заняття 1/5 з дисципліни  
“Автомобілі та автомобільні двигуни”

Приклади тестових завдань наведено на рис. 2. У налаштуваннях 
тесту доцільно обмежити до однієї кількість відповідей від одного рес-
пондента, відключити опцію щодо збирання електронних адрес, від-
ключити респондентам можливість редагувати відповідь після надси-
лання, відключити можливість перегляду респондентами підсумкових 
діаграм й текстових відповідей, включити опцію перемішування пи-
тань, увімкнути оцінки (рис. 3), обрати, коли показувати респонденту 
оцінку (одразу після надсилання форми або пізніше), а також надати 
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можливість респонденту бачити кількість балів, але відключити мож-
ливість бачити не зараховані відповіді та правильні відповіді (щоб 
унеможливити підказування та списування іншими респондентами).

6 

 

  

Рис. 2. Приклади тестових завдань
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Рис. 3. Процес налаштування тесту
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Посилання на тест доцільно згенерувати, скоротити, скопіювати 
та зберегти у легкодоступному для використання на занятті місці (на-
приклад, в розділі ЗБЕРЕЖЕНЕ меcенджера Telegram).

З метою попереднього ознайомлення курсантів з навчальним ма-
теріалом та його поглибленого вивчення після заняття додатково до 
рекомендованої літератури доцільно підготувати ілюстрований текст, 
створений на основі методичної розробки до заняття. З неї вилучено 
методичні рекомендації та інші структурні елементи, які призначені 
для викладачів. Змістовна частина навчального матеріалу з текстом, 
ілюстраціями, актуальними посиланнями на електронні ресурси в ме-
режі Інтернет, а також завданням на самостійну підготовку і на само-
стійну роботу напередодні заняття пересилається курсантам у створе-
ну групу в месенджері Telegram.

Приклади фрагментів навчального матеріалу наведено на рис. 4.

8 

 

Рис. 4. Фрагменти навчального матеріалу, відправленого курсантам 
напередодні заняття

Наведені у тексті посилання, зокрема, у формі QR-коду, дозволя-
ють курсантам швидко перейти до рекомендованого електронного ре-
сурсу. 

З метою систематизації курсантами отриманої на заняття на-
вчальної інформації перед заняттям доцільно підготувати та надру-
кувати роздатковий матеріал, який, після опрацювання курсантами, 
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виконуватиме функції опорного конспекту. Приклад зазначеного ма-
теріалу наведено на рис. 5.

8 

 
Рис. 5. Приклад підготовленого роздаткового матеріалу

Для підготовки і друку роздаткового матеріалу використовують-
ся або наявні на кафедрі засоби, або потужності видавництва закладу 
вищої освіти.

Специфіка проведення заняття може обумовлюватись:
способом проведенням поточного контролю із застосуванням 

Google-форм; 
комбінацією показу матеріальної частини автомобілів та зобра-

жень презентації;
використанням QR-коду для додаткової візуалізації навчального 

матеріалу;
застосування підготовленого роздаткового матеріалу для само-

стійного узагальнення курсантами вивченого матеріалу.
Після виконання організаційних заходів вступної частини заняття 

курсантам у групу, створену раніше в месенджері, керівником занят-
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тя надсилається посилання на відповідний тест. Курсанти переходять 
за посиланням і приступають до відповідей на питання тесту. Час на 
відповіді встановлюється керівником заняття залежно від складності 
й обсягу тестових завдань. Із досвіду визначено, що, як правило, для 
вирішення одного тестового завдання з вибором варіантів відповіді 
доцільно виділяти від 30 с до 1 хв. Загалом для тестування зазвичай 
відводиться 7–10 хв.

Академічна доброчесність при тестуванні забезпечується мораль-
но-діловими якостями респондентів, особистою присутністю в ауди-
торії під час тестування керівника заняття, перемішуванням варіантів 
відповідей у кожному тестовому завданні, перемішуванням порядку 
питань для кожного респондента, обмеженнями часу на вирішення 
тесту.

Із завершенням встановленого часу керівник припиняє при-
йом відповідей, перемістивши відповідний віртуальний перемикач 
(рис. 6).
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Рис. 6. Процедура завершення тестування

Google-форми надають можливість автоматизованого аналізу ре-
зультатів тестування (рис. 7), а саме: показу статистики щодо кількості 
правильних відповідей на тестові завдання; аналізу відповідей на кож-
не тестове завдання; визначення питань, на які дано найбільше непра-
вильних відповідей та інші функції.

375
№ 1(24)
2 0 2 1

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ



10 

Рис. 7. Аналіз результатів тестування

Результати аналізу можуть використовуватись для визначення 
недостатньо засвоєного курсантами навчального матеріалу, виявлен-
ня причин цього, удосконалення методики проведення подальших 
занять, корегування тестових завдань з метою забезпечення їх корек-
тності, визначення тематики консультаційної роботи.

Проблематичним при вивченні матеріальної частини автомобілів 
є показ усій групі невеликих за розміром деталей та демонстрація ро-
боти відносно невеликих вузлів. З метою вирішення цього питання 
(одночасно з показом деталей та вузлів) демонструвалось їх збільшене 
зображення на екрані. Доцільність застосування комбінованого пока-
зу реальних елементів системи охолодження (термостату та рідинно-
го насосу разом з їх збільшеним зображенням) очевидна з наведених 
фото (відповідно рис. 8 і рис. 9).

Застосування презентації у багатьох випадках раціональніше за 
використання наявних плакатів з будови автомобіля, оскільки дозво-
ляє адаптувати зображення під потреби конкретного фрагменту на-
вчального матеріалу, підібрати доцільний розмір зображення, значно 
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розширити спектр можливих ілюстрації (як виготовлених виклада-
чем, так і підібраних з ресурсів Інтернет).

11 

Рис. 8. Способи показу конструкції термостата
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Рис. 9. Способи показу конструкції рідинного насосу системи охолодження

Додаткова візуалізація навчального матеріалу можлива за раху-
нок використання ресурсів Інтернет. Оперативний перегляд рекомен-
дованого ресурсу глобальної мережі, на наш погляд, найбільш зруч-
ний при застосуванні посилань, закодованих за допомогою QR-коду. 
Щоб на основі посилання створити такий код, доцільно скористатись 
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програмами, які є у вільному доступі в мережі Інтернет. Приклад ско-
роченого посилання на навчальний ресурс за тематикою заняття та 
відповідний QR-код наведено на рис. 10.
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https://cutt.ly/dfHuhwN 

Рис. 10. Приклад скороченого посилання на електронний навчальний ресурс 
з навчальним текстом, ілюстраціями та відеофрагментом, які описують 

роботу системи охолодження сучасного автомобіля, та відповідний QR-код

Даний і подібні електронні ресурси можуть використовуватись як 
додаткові джерела інформації як під час аудиторних занять, так і під 
час самостійного опрацювання курсантами навчального матеріалу.

За результатами вивчення загальної будови та роботи рідинної 
системи охолодження курсантам пропонується самостійно (під час 
заняття або під час самостійної підготовки – залежно від наявного 
часу) записати назви структурних елементів системи (п. 1–13) та їх 
взаємодію (рядок внизу роздаткового матеріалу – рис. 11).
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Рис. 11. Приклад заповненого бланка роздаткового матеріалу  
(опорного конспекту)
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Процес заповнення запропонованого бланка сприяє системати-
зації вивченого матеріалу, запам’ятовуванню нових термінів, усвідом-
ленню порядку роботи вивченої системи.

Ключова вимога до дистанційної форми перевірки знань – реа-
лізація традиційних функцій оцінювання (контрольної, навчальної, 
виховної, організаторської, розвивальної та методичної), а також до-
тримання дидактичних принципів перевірки й оцінки знань (дієвості, 
систематичності, індивідуальності, диференціювання, об’єктивності). 
При цьому важливим є забезпечення доброчесності здобувачів освіти 
під час перевірки знань за відсутності в аудиторії викладача. 

Проведення підсумкового контролю знань відрізняється від по-
точного контролю обсягом тестового поля та акцентом на контрольну 
функцію. Обсяг тесту для заліку без оцінки становив 50 питань, які 
були обрані із загального тестового поля (96 питань). Обсяг тесту для 
диференційованого заліку становив 80 питань (із загального тестово-
го поля на 110 питань).

Час на тестування може бути обрано шляхом визначення часу, по-
трібного іншим викладачам кафедри (не розробнику тесту) для тесту-
вання і збільшення цього часу для курсантів у два рази. Також тривалість 
тесту може визначатись з досвіду попередніх тестувань. Зокрема, на за-
ліку без оцінки для відповіді виділялось 60 хв, а для диференційованого 
заліку – 160 хв. Результати тестування показали, що для відповіді на одне 
питання доцільно виділяти 60–80 с. Такий проміжок часу достатній для 
надання відповідей, однак суттєво обмежує можливості використання 
недозволених матеріалів та взаємних консультацій респондентів.

Проведення дистанційного тестування доцільно супроводжувати 
відеотрансляцією з аудиторії, що, разом з високими особистісними 
якостями респондентів та раціональними налаштуваннями самого 
тесту, дозволяло забезпечити доброчесність при складанні заліків.

Оцінка за тестування виставляється на основі відсотка правиль-
них відповідей. Водночас з метою забезпечення максимальної об’єк-
тивності може бути проведено процедуру аналізу відповідей на пи-
тання і виключення із загальних результатів окремих питань та ре-
зультатів відповіді на них. Зокрема, підлягають аналізу:
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питання, на які усі курсанти дали правильну відповідь (таке пи-
тання може бути занадто простим і не давати змогу об’єктивно оціни-
ти знання респондентів);

питання, на які всі (або переважна більшість) курсантів дали 
неправильну відповідь – таке питання може бути некоректно сфор-
мульовано, або не розглядалось при вивченні відповідної теми чи не 
формулювалось завдання курсантам на його самостійне вивчення;

питання, на які відповіли курсанти, що показують гірші резуль-
тати у навчанні, але не відповіли курсанти, які демонструють успіхи у 
навчанні (такі питання можуть бути некоректно сформульовані).

У випадку виявлення некоректності питань їх доцільно виключи-
ти з тесту.

При реалізації змішаної форми навчання на кафедрі прикордон-
ного контролю дистанційне навчання може здійснюватись з викорис-
танням різних платформ, зокрема і платформи Classtime. Вона при-
значена для створення інтерактивних навчальних додатків, дозволяє 
вести аналітику навчального процесу використовувати бібліотеку 
ресурсів, а також передбачає можливість створення контрольних пи-
тань.

При використанні платформи викладач розробляє інтерактивний 
навчальний матеріал з певної теми або використовує наявний матері-
али з бібліотеки (рис. 12). 
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Рис. 12. Створення комплекту питань з різних тем навчання у бібліотеці
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Для входу до платформи викладач використовує свій логін та па-
роль. Для надання слухачам доступу до сесії необхідно створити код і 
поширити його доступним способом (рис. 13).

16 

 

Рис. 13. Створення коду доступу до сесії

Здобувачі освіти після отримання доступу розпочинають опра-
цювання навчального матеріалу, а викладач у режимі реального часу 
відстежує прогрес навчання кожного учасника. 

Для перевірки якості засвоєння навчального матеріалу програма 
дозволяє використовувати різні варіанти тестових завдань (рис. 14).
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Рис. 14. Можливості обрання варіантів відповідей
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Якщо необхідно обмежити час на виконання сесії, можна скори-
статись таймером та її планувальником. Щоб слухачі одразу бачили 
результат контролю знань, потрібно скористатись налаштуваннями 
“показувати відповіді одразу” та “дозволити одну відповідь на питан-
ня” (рис. 15).
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Рис. 15. Можливості налаштування сесії

У процесі тестування викладач відстежує результати роботи кож-
ного слухача у режимі реального часу (рис. 16).
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Рис. 16. Результати тестування онлайн
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Коли усі результати отримані, доцільно здійснити їх аналіз та про-
коментувати найбільш поширені помилки загальнодоступним тек-
стом або поширити індивідуальні відгуки на роботи слухачів (рис. 17). 
Також можна обговорити типові помилки та висновки сесії, організу-
вавши відеоконференцію за допомогою доступних засобів.

19 

 

 

Рис. 17. Способи поширення результатів тестування

Наведений спосіб тестування на платформі Classtime дозволяє в 
умовах дистанційного навчання повноцінно перевіряти результати 
навчання як за теоретичними питаннями, так і за практичними за-
вданнями. Для забезпечення доброчесності при оцінювання знань до-
цільно використовувати можливості Google meet та Zoom.

Основою навчального процесу в Хмельницькому національному 
університеті є МСН (модульне середовище навчання), засноване на 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – мо-
дульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). Це 
безкоштовна система управління навчанням з відкритим кодом LMS 
(Language Management System – система дистанційного навчання), на-
писаній на PHP та розповсюдженій під загальною публічною ліцен-
зією GNU. Розроблений на педагогічних засадах, Moodle використо-
вується для змішаного й дистанційного навчання та інших проектів 
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електронного навчання у школах, університетах, на робочих місцях та 
інших секторах [6].

За допомогою налаштованих функцій управління Moodle вико-
ристовується для створення вебсайтів з онлайн-курсами. Він дозволяє 
розширити та адаптувати навчальне середовище за допомогою плагінів 
спільноти [7]–[9]. Moodle дозволяє дистанційно оволодіти навчальним 
матеріалом, забезпечуючи доступ студентам до навчальних ресурсів. 
Використовуючи Moodle, викладач може надсилати повідомлення 
студентам, збирати й перевіряти завдання, вести електронні журнали 
присутності та оцінок, налаштовувати ресурси курсу тощо [10].

Moodle надає доступ до різних навчальних курсів, після завершен-
ня яких студент проходить підсумковий тест, заснований на вимогах 
з цього предмета навчального плану; система складає звіт за резуль-
татами й, наприклад, розподіляє студентів за рівнем знань у підгрупи. 
Завдяки цим можливостям Moodle є універсальним інструментом для 
навчання студентів.

В умовах дистанційного навчання викладач організовує залік чи 
екзамен з дисципліни в МСН за допомогою певних засобів. Основни-
ми з них є “Завдання” і “Тест”, а також специфічні завдання, які сту-
дент може виконати з використанням інших ресурсів (наприклад, Вікі 
або Глосарій). Формування і розподіл таких завдань визначає сам ви-
кладач.

Переваги комп’ютерних тестів:
оцінка результатів без участі викладача, тобто виключається 

суб’єктивний фактор;
робиться це швидко і для великої кількості студентів;
кожне окреме тестове питання розробляється у вигляді задачі, 

яку потрібно розв’язати і відповідь занести в окреме поле, а не оби-
рати з декількох запропонованих варіантів (маємо мінімальний ефект 
вгадування);

для творчих дисциплін пропонується тип тестів есе (у питань не-
має відповідей); студент пише розгорнуту текстову відповідь на кожне 
питання (маленьке есе); оцінює цей тест викладач, який вручну ви-
ставляє оцінку з кожної відповіді.
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Система тестів у МСН побудована за принципом, коли у кожному 
курсі присутній “Банк питань” (сховище тестових питань). Він – ана-
лог віртуального диска, в якому дані зберігаються у папках (категорі-
ях) і файлах (тестових питаннях). Організація підсумкового контро-
лю в умовах дистанційного навчання (тести і завдання) наведена на 
рис. 18 [10].

21 

 

 
Рис. 18. Організація підсумкового контролю в умовах дистанційного 

навчання (тести і завдання)

Можливості редагування тесту відображено на рис. 19.
На рис. 20 наведені розшифрування деяких параметрів редагуван-

ня тесту, з яких очевидним є унеможливлення тролінгу під час тесту-
вання, що також зменшує шанс зриву заліку чи екзамену у результаті 
доступу до Moodle-тесту сторонніх осіб.
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Рис. 19. Можливості   Рис. 20. Розшифрування параметрів
редагування тесту   редагування тесту

Викладач має можливість редагувати питання у процесі тестуван-
ня (рис. 21), а якщо перейде на “Перегляд спроби”, отримає докладну 
інформацію з усіх питань і відповідей студента з можливістю їх пере-
оцінки тощо.

Moodle створений з метою комунікації студентів і викладачів, доз-
воляючи їм обмінюватися різними файлами у системі. Це вважається 
основним елементом системи, оскільки він надає можливості взаємо-
дії, організації інтерактивного навчання. Кожен учасник курсу може:

створювати свій профіль;
зберігати дані про себе й про курс, у якому він проходить матері-

ал;
зберігати й переглядати отримані оцінки;
переглядати й зберігати повідомлення на форумі.
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Рис. 21. Процес тестування

Викладачі можуть створювати свою власну систему оцінювання 
студентів, зберігати результати, створювати тести й перевірочні робо-
ти. Час, проведений у мережі кожним студентом, відбивається у сис-
темі. Тобто, викладачеві не обов’язково вести облік успішності у жур-
налі – він може зайти в систему й переглянути результати кожного 
студента, їх відвідуваність, якість виконання завдань і залишити свої 
коментарі з приводу успішності, які будуть доступні безпосередньо 
цьому здобувачеві освіти.

Для організації дистанційного навчання викладачеві необхідні 
платформа з підготовленими навчальними матеріалами та засіб для 
обміну повідомленнями, володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями та педагогічна майстерність.

Отже, можна зробити висновок про доцільність упровадження у 
навчальний процес потужних і водночас зручних для використання 
платформ для навчання. Тому у ХНУ вибір зупинився на LMS Moodle. 
Подальше всебічне його використання сприятиме позитивним ре-
зультатам навчання здобувачів вищої освіти.

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Процес підготовки у закладах вищої освіти висококваліфікова-
них фахівців неможливий без організації інтенсивного процесу засво-
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єння навчального матеріалу здобувачами вищої освіти. Обмеження, 
обумовлені карантинними заходами, стали додатковим викликом для 
ведення освітнього процесу. У той самий час введені обмеження сти-
мулювали застосування сучасних інформаційних технологій як для 
проведення занять (у тому числі контактних), так і для здійснення 
процедур поточного й підсумкового контролів.

На основі досвіду ведення освітнього процесу пропонується реа-
лізація деяких організаційних заходів і методичних прийомів, зокре-
ма: надання здобувачам освіти перед заняттям адаптованого навчаль-
ного матеріалу; застосування Google-форм для проведення поточного 
контролю знань; використання QR-коду для додаткової візуалізації 
навчального матеріалу; застосування сучасних способів візуалізації 
навчального матеріалу; формування опорного конспекту на основі 
підготовленого роздаткового матеріалу.

Підсумковий контроль у формі заліків (диференційованих залі-
ків) може відбуватись із застосуванням Google-форм. Кількісні показ-
ники та види тестів можуть варіюватись залежно від змісту навчальної 
дисципліни, її обсягу, часу, відведеного для проведення контрольних 
заходів та інших факторів. Поєднання відеосупроводу контрольних 
заходів, обмеження часу на надання відповідей, перемішування пи-
тань в тестах та варіантів відповідей у тестових завданнях, а також 
високі моральні якості здобувачів освіти дозволять забезпечити до-
брочесність, неупередженість та об’єктивність при проведенні кон-
трольних заходів.

Застосуванням платформи Classtime при змішаній формі органі-
зації освітнього процесу дозволяє створювати інтерактивні навчальні 
додатки, застосування яких надає можливість ведення аналітики на-
вчального процесу й реалізовувати стратегії індивідуального підходу. 
Використання такої платформи сприяє досягненню програмних ре-
зультатів навчання як при дистанційних, так і при контактних прове-
деннях занять.

Потужним інструментом, який забезпечує ефективне ведення 
освітнього процесу за змішаною і дистанційною формою, є модульне 
середовище, засноване на безкоштовній системі управління навчан-
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ням з відкритим кодом Moodle. Застосування ресурсів модульного се-
редовища дозволяє підтримувати навчальний матеріал в актуальному 
стані, реалізувати дистанційний доступ здобувачів освіти до навчаль-
них ресурсів та ефективно проводити заходи контролю результатів 
навчання.

Подальші дослідження передбачають проведення оцінки ефек-
тивності застосування різноманітних засобів інтенсифікації освітньо-
го процесу, виділення кращих з них та формулювання педагогічних 
умов застосування новітнього інструментарію для досягнення здобу-
вачами вищої освіти програмних результатів навчання.
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Psol S., Rudyk O., Tokarchuk M. Methods and tools for the intensifi-
cation of learning of educational material on technical and military 
disciplines
The article describes measures and means to intensify and improve the 
quality of the knowledge assimilation of higher education. The authors 
investigated the features of conducting auditories and distance classes.
Control knowledge of cadets and students can be carried out by applying 
Google forms. This tool makes it possible to create a closed and open type 
test. Tests may contain illustrations. The number of test tasks depends on 
the type of tests, the content of the educational material, and the testing 
duration. The process of generalization and analysis of test results is auto-
matic. When testing, academic integrity is observed with a test of testing, 
video of observation, and personal motivation of cadets.
Before classes, the authors offer to provide cadets and students adapted 
text for preliminary familiarization. After classes, the cadets use this text 
and textbooks for a detailed study of the educational material.
In classes, the authors offer to use multimedia projectors to display small 
parts and car nodes. It offers QR codes to accelerate access to Internet 
resources. QR codes can be used during classroom classes, distance occu-
pations, and independent work.
Classtime platform is used with other software to create interactive cur-
ricula. This tool provides cadets access to the educational material, in-
dividual rate of material assimilation, and objective knowledge control. 
Teachers can use the resources of curricula at remote conducting classes.
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A modular medium is a powerful tool for conducting an educational pro-
cess. It operates based on Moodle. The modular medium provides the 
ability to create and update educational material. Students have remote 
access to training courses. Teachers control the course of studying the 
educational material of its subject.

Key words: quality of assimilation of material; distance learning; a mixed 
form of organization of educational process; visualization of educational 
material; learning resources.
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