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Запрошуємо 

викладачів, науковців, аспірантів, студентів, 
фахівців з організації навчального процесу, 
дистанційного та е-навчання – усіх, хто вико-
ристовує або планує використовувати систему 
управління навчанням Moodle, взяти участь у 
Шостій міжнародній науково-практичній кон-
ференції  

«MoodleMoot Ukraine 2018.  
Теорія і практика використання системи 

управління навчанням Moodle» 
 

Напрями роботи і секції конференції: 
1. Досвід упровадження й використання 

системи Moodle у дистанційному навчанні та 
мережній підтримці навчального процесу. 

2. Розвиток системи Moodle. Створення і 
використання нових модулів Moodle, інтег-
рація Moodle з іншими програмними засоба-
ми. 

3. Організаційні, педагогічні та методичні 
проблеми використання системи управління 
навчанням Moodle. 

Участь у конференції безкоштовна. Тези до-
повідей публікуються в паперовому, а їх повні 
тексти – в електронному вигляді. За результа-
тами проведення конференції кращі доповіді 
будуть рекомендовані до публікації в формі 
статей у фахових виданнях з педагогічних і 
технічних наук. Робочі мови конференції – 
українська, російська, англійська. Інші деталі 
організації та проведення конференції, формат 
оформлення доповідей, тез доповідей тощо 
викладені на сайті 2018.moodlemoot.in.ua. Ма-
теріали попередніх конференцій доступні за 
адресою moodlemoot.in.ua. 

Особливості проведення  
конференції MoodleMoot 

MoodleMoot – це традиційна назва кон-
ференцій, які в усьому світі проводяться кори-
стувачами системи управління навчанням 
Moodle. Процедура їх проведення має певні 
особливості, головною з яких є публікація до-
повідей на сайті конференції, що створюється 
на платформі Moodle. Для цього кожному до-
повідачу надаються права викладача в його 
курсі Moodle, де він має змогу не лише розміс-
тити повний текст доповіді, а й при потребі 
доповнити її необхідними ілюстративними 
матеріалами у вигляді файлів, презентацій і 
т.п., а найголовніше – у вигляді діючих зразків 
елементів курсу Moodle тощо.  

Для своєї доповіді кожний автор може 
обрати звичайну аудиторію з проектором або 
комп'ютерний клас, де він матиме змогу не 
тільки краще продемонструвати свої матеріа-
ли, а й провести для зацікавлених учасників 
конференції невеликий майстер-клас по темі 
доповіді. 

Оргкомітет MoodleMoot Ukraine 2018 за-
прошує всіх взяти очну участь у роботі конфе-
ренції. Учасники, які не мають такої змоги, 
можуть зробити це дистанційно, опублікував-
ши доповіді в курсі Moodle і давши відповіді 
на питання через форуми свого курсу. Для них 
оргкомітет планує вести пряму онлайн-
трансляцію основних доповідей конференції і 
розмістити на сайті відеозаписи доповідей.  

Сайти конференцій MoodleMoot Ukraine 
працюють і по їх завершенні, сприяючи обмі-
ну досвідом і співпраці усіх користувачів сис-
теми управління навчанням Moodle. 

Календарний графік підготовки і 
проведення конференції 

До 16 квітня – самореєстрація учасників 
на сайті конференції 2018.moodlemoot.in.ua і 
завантаження на нього тез доповідей обсягом 
рівно одна сторінка формату А4, оформлених 
за шаблоном, викладеним на сайті.  

17-19 квітня оцінювання тез доповідей 
програмним комітетом. У разі позитивної оці-
нки, доповідачу надається доступ до сайту 
конференції на правах викладача курсу 
Moodle для розміщення там повного тексту 
доповіді. 

З 20 квітня до 13 травня – розміщення 
авторами на сайті конференції повних текстів 
доповідей та інших матеріалів, які їх ілюстру-
ють і доповнюють: прикладів елементів курсу 
Moodle, презентацій, різних корисних файлів, 
посилань тощо. Після 10.05.2018 учасники по-
збавляються можливості внесення змін до ро-
зміщених на сайті матеріалів. 

14 травня – прийняття і оголошення 
програмним комітетом остаточного рішення 
щодо включення доповідей до програми кон-
ференції або їх відхилення. 

21 травня початок дистанційної роботи 
конференції: дистанційні доповіді та обгово-
рення доповідей через їх форуми на сайті. 

25–26 травня 2018 р. – проведення очної 
частини конференції у Київському національ-
ному університеті будівництва і архітектури 
(м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31).  
Реєстрація учасників 25.05.2018 з 9:00 до 
10:00. Гаряча телефонна лінія +38098-8744431 
працюватиме з 9:00, 24.05.2018. 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index#.UTzNWjtHnTo
http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=1316
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