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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 

Першій всеукраїнській науково-практичній 

конференції  

«MoodleMoot Ukraine 2013.  

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. Організаційно-педагогічні та методичні 

проблеми використання платформи 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 і російська. Інші деталі організації 

та проведення конференції, формат оформ-

лення доповідей, тез доповідей тощо викладе-

ні на сайті 2013.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 то-

що, і найголовніше – у вигляді діючих зразків 

елементів курсу Moodle, про які йдеться у до-

повіді.  

Оргкомітет MoodleMoot Ukraine 2013 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 розмістити на сайті відео-

записи основних доповідей конференції. За 

погодженням з оргкомітетом окремі доповіді 

можуть бути зроблені в формі вебінару. На 

прохання учасників і за згоди доповідачів на 

конференції також можуть бути проведені 

майстеркласи за тематикою доповідей. 

Сайт конференції працюватиме і по її за-

вершенні, сприяючи обміну досвідом і спів-

праці усіх користувачів системи управління 

навчанням Moodle. 

Календарний графік підготовки і 

проведення конференції 

До 01.04.2013 – самореєстрація учасників 

на сайті конференції 2013.moodlemoot.in.ua і 

направлення на адресу оргкомітету 

orgcom@moodlemoot.in.ua тез доповідей обся-

гом рівно одна сторінка формату А4, оформ-

лених згідно з вимогами, викладеними на сай-

ті. В разі позитивного рішення програмного 

комітету, доповідач одержує доступ до сайту 

конференції на правах викладача курсу 

Moodle, де самостійно розміщує повний текст 

своєї доповіді та (при потребі) матеріали, які її 

ілюструють і доповнюють: приклади елемен-

тів курсу Moodle, презентації, різні корисні 

файли, посилання  тощо. 

До 15.04.2013 – завершення розміщення 

матеріалів доповідей на сайті конференції. Пі-

сля цієї дати учасники позбавляються можли-

вості внесення змін до цих матеріалів. 

До 29.04.2013 – прийняття і оголошення 

програмним комітетом остаточного рішення 

щодо включення доповідей до програми кон-

ференції або їх відхилення. 

30-31.05.2013 – проведення конференції 

у Київському національному університеті бу-

дівництва і архітектури (м. Київ, Повітрофлот-

ський проспект, 31). Реєстрація учасників 

30.05.2013 з 9:00 до 10:00. Гаряча телефонна 

лінія +38098-8744431 працюватиме з 9:00, 

29.05.2013. 
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