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«Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних 
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Проект фінансується при підтримці Європейської комісії
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 Навчальний посібник «Створення сучасного електронного курсу в системі 

Moodle» підготовлено у рамках виконання локального плану міжнародного про-
екту DesIRE, №544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR за фінансової під-
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       У посібнику викладені основні шляхи забезпечення відкритості сучас-
ної університетської освіти. Відкрите інформаційно-освітнє е-середовище, скла-
довою якого є система електронного навчання, організована на платформі LMS 
MOODLE сприяє наданню якісних освітніх послуг. Ключовими темами є ство-
рення сучасного електронного курсу, вимоги до його оцінювання, рекомендації 
щодо використання. Особлива увага звертається на організацію та проведення мо-
ніторингу якості освітнього процесу в університеті за допомогою розробленого 
модуля «Електронний деканат».
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