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LMS MOODLE CAPABILITIES FOR PREPARATION OF EDUCATIONAL
MATERIALS FOR CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COURSES
Мета роботи – представити досвід авторів щодо налагодження СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів з курсів
хімічного та фармацевтичного спрямування з використанням додатків (плагінів) WIRIS для текстового редактора ATTO СДО
Moodle.
Основна частина. Підкреслено важливість інформатизації медичної освіти. Показано актуальність застосування вільнорозповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом при інформатизації навчального процесу медичного ВНЗ.
Показано досвід використання СДО Moodle в ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”.
Для проведення дослідження розгорнуто тестове середовище у вигляді віртуальної машини в мережному кластері ТДМУ, на
якому було встановлено адаптовану А. В. Семенцем згідно з вимогами ТДМУ версію СДО Moodle, під керуванням серверної
версії ОС Ubuntu.
Проаналізовано можливості адаптації СДО Moodle до особливостей навчального процесу при викладанні окремих дисциплін
та курсів, зокрема як хімічного та фармацевтичного, так і математичного спрямування. Встановлено окремі складнощі при
застосуванні мови TEX для підготовки навчальних матеріалів СДО Moodle.
Запропоновано використання набору додатків (плагінів) WIRIS для текстового редактора ATTО для підготовки навчальних
матеріалів, що містять хімічні формули та схеми реакцій.
Показано процес налагодження СДО Moodle для використання набору плагінів WIRIS для текстового редактора ATTO.
Представлено результати удосконалення процесу розробки навчальних матеріалів з курсів хімічного та фармацевтичного спрямування з застосуванням вказаних плагінів. Наведено приклад розробки освітнього контенту, що містить хімічні формули, із
застосуванням можливостей плагінів WIRIS у текстовому редакторі ATTO СДО Moodle. Показано спосіб створення двомірних
представлень хімічних структур та проекцій Фішера засобами вказаного візуального редактора.
Висновки. Представлено переваги використання додатків (плагінів) WIRIS для текстового редактора ATTO СДО Moodle
для підготовки навчальних матеріалів з хімічних та фармацевтичних дисциплін, що містять велику кількість хімічних формул
та схем реакцій. Аргументовано перспективність застосування мови TEX для підготовки професійної документації з великою
кількістю хімічних формул.
Ключові слова: медична освіта; інформаційні системи; навчальні матеріали; редагування хімічних формул; Moodle; WIRIS;
ATTO; TEX.
The aim of the work – to present an authors’ experience of the LMS Moodle conguration for educational materials preparation for
chemical and pharmaceutical courses through usage of MathType plugins by WIRIS.
The main body. The role of the information technologies in the education process of the medical universities is reviewed. An
open-source software application as an important part of the modern approach to the medical education is signed. The experience of
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the Moodle learning management system implementation, adoption and support in the Ternopil State Medical University named after
I. Ya. Horbachevsky is presented. Specic requirements of the open source LMS Moodle software usage for teaching of chemical and
pharmaceutical courses are discussed.
The conguration of Bitnami-based LMS Moodle test instance is presented. The approaches for educational materials preparation for
chemical and pharmaceutical courses by usage of different LMS Moodle extensions and plugins are compared. Difculties of the TeX
typesetting language usage by medical and pharmaceutical faculties are denoted.
The manual for the procedure of the LMS Moodle adoption and conguration process for the usage of MathType plugins by WIRIS is
given. The results of improvement of the process of educational materials preparation for chemical and pharmaceutical courses through
usage of MathType plugins by WIRIS are offered. An example of development of the educational document with numbers of chemical
formulas is shown.
Conclusions. Benets of LMS Moodle MathType plugins by WIRIS educational materials preparation for chemical and pharmaceutical
courses are presented. Prospective usage of the TeX language for development of professional documentation with large numbers of
chemical formulas is recommended.
Key words: medical education; information systems; educational materials; chemical formulas editing; Moodle; WIRIS; ATTO; TEX.

Вступ. Впровадження інформаційних технологій та засобів навчання є необхідною складовою
для становлення сучасних методик безперервної
освіти. Застосування вільно-розповсюджуваного
програмного забезпечення (ПЗ) із відкритим кодом – важливий компонент сучасного підходу до
реалізації навчального процесу в медичній (фармацевтичній) освіті [1].
Інформатизація медичної (фармацевтичної) освіти ґрунтується на впровадженні ПЗ інформаційних
систем (ІС) керування навчальним процесом та навчальними матеріалами (СКН чи LMS – Learning
Management System; інша назва – СДО – система
дистанційної освіти ). СДО Moodle (https://moodle.
org/) є лідером серед ПЗ СКН/СДО з відкритим
кодом.
У навчальному процесі Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського СДО Moodle використовується з 2006 р. [2].
Напрямки застосування СДО Moodle в ТДМУ постійно розширюються з метою забезпечення інформаційної підтримки сучасних навчальних методик
підготовки майбутніх спеціалістів [3–7].
Суттєвою перевагою СДО Moodle є можливість
розширення функціональних можливостей системи
за допомогою зовнішніх додатків (https://moodle.
org/plugins/), що забезпечує адаптацію даної СДО
до особливостей навчального процесу при викладанні спеціальних дисциплін та курсів [6–12], наприклад для вивчення:
– хімічних дисциплін: https://moodle.org/plugins/
index.php?q=chemistry;
– математичних дисциплін: https://moodle.org/
plugins/?q=math.
Мета роботи – представлення досвіду авторів
щодо налагодження СДО Moodle для підготовки
навчальних матеріалів з курсів хімічного та фармацевтичного спрямування з використанням до-

датків (плагінів) WIRIS для текстового редактора
ATTO СДО Moodle.
Основна частина. Тестове середовище для дослідження було реалізовано у вигляді віртуальної
машини (ВМ) у мережному кластері ТДМУ [1].
На ВМ було розгорнуто сервер під управлінням
ОС Ubuntu16LTS, з встановленою адаптованою
А. В. Семенцем для вимог ТДМУ версією СДО
Moodle (https://github.com/semteacher/moodle).
СДО Moodle пропонує два загальних підходи
щодо оформлення навчальних матеріалів, що повинні містити хімічні формули (https://docs.moodle.
org/34/en/Chemistry/Biochemistry):
– використання нотації на основі мови TeX;
– встановлення розширень/плагінів.
Розглянемо їх детальніше.
Мова TeX (http://tug.org/), започаткована в 1978 р.
Donald Knuth як засіб комп’ютерної верстки математичних текстів, на сьогодні є повноцінною мовою
програмування – інструментом підготовки професійної документації в багатьох наукових галузях. Зокрема, оператори мови дають можливість редагувати
хімічні формули практично будь-якої складності [12].
Зазначимо, що при цьому необхідне використання
додаткових пакетів розширень, наприклад ppchTEX.
СДО Moodle підтримує текстовий фільтр для
мови TeX (https://docs.moodle.org/34/en/TeX_
notation_lter#Site_administration_settings), що дозволяє включати відповідний контент у текстову
частину будь-яких навчальних матеріалів. Проте,
крім переваг, використання в СДО Moodle мови TeX
пов’язане також із деякими труднощами:
– правильне налаштування фільтрів, компонентів
та пакетів додаткових бібліотек [10] вимагає участі
висококваліфікованого адміністратора;
– професорсько-викладацький склад повинен
оволодіти синтаксисом мови TeX та додаткових
бібліотек (рис. 1).
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Рис. 1. Підготовка хімічної формули в текстовому редакторі СДО Moodle на мові TeX та її відображення.

Плагіни для СДО Moodle. Документація СДО
Moodle (https://docs.moodle.org/34/en/Chemistry/
Biochemistry) пропонує перелік плагінів для візуальної підготовки зображень хімічних формул.
Однак більша частина вказаних плагінів або застаріла, або більше не підтримується розробниками,
і тому не працює в сучасних версіях СДО Moodle.
Наприклад, плагін JMol (https://moodle.org/plugins/
lter_jmol) для 3D-візуалізації хімічних структур не
оновлювався більше 2 років, та не працює у версіях
СДО Moodle > 3.1.
Альтернативою є плагіни, що призначені для використання в якості складових компонентів текстових редакторів СДО Moodle – новітнього ATTO (5
плагінів: https://moodle.org/plugins/?q=chem%20
type:atto) та класичного TinyMCE (1 плагін https://
moodle.org/plugins/?q=chem%20type:tinymce). Попри їх невелику кількість, всі наявні в переліку
плагіни – роботоздатні.
Плагіни WIRIS. На основі вищесказаного, та
враховуючи рекомендації роботи [11], для забезпечення можливості ефективної підготовки в
СДО Moodle ТДМУ навчальних матеріалів з хімічних та фармацевтичних дисциплін, було вибрано
підхід із використанням інтерактивного плагі-

на WIRIS для текстового редактора СДО Moodle
(https://moodle.org/plugins/atto_wiris, є складовою
набору інструментів оцінювання знань WIRIS
math & science (https://moodle.org/plugins/browse.
php?list=set&id=66).
Використання плагінів WIRIS для підготовки
навчальних матеріалів
Плагін WIRIS для редагування математичних та
хімічних формул складається з 2 компонентів, які
слід встановити в СДО Moodle:
– плагіна MathType (https://moodle.org/plugins/
atto_wiris);
– фільтра контенту MathType lter (https://moodle.
org/plugins/lter_wiris).
Процес встановлення вказаних плагінів включає
такі кроки:
– встановлення фільтра контенту MathType lter;
– встановлення плагіна MathType для текстового редактора в СДО Moodle (Atto або TinyMCE відповідно);
– активація фільтра вмісту (рис. 2) в налаштуваннях (Settings
Site administration
Plugins
Filters
Manage lters);
– вибір доступних редакторів вмісту (рис. 2) в
налаштуваннях (Settings
Site administration
Plugins
Filters
Math & Science by WIRIS).

Рис. 2. Налаштування плагінів WIRIS: фільтра та доступних редакторів контенту.

У текстовому редакторі СДО Moodle добавляються кнопки для візуального редагування математичних та хімічних формул
, що керують
перемиканням панелей інструментів і слайдером з
періодичною таблицею хімічних елементів (рис. 3).
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Частина умовних позначень, що використовуються
при написанні хімічних формул, розміщена на панелях інструментів Arrows та Greek, letters
and numbers (рис. 4).
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Рис. 3. Панель інструментів Chemistry редактора MathType.

Рис. 4. Умовні позначення для схем реакцій на панелі інструментів Arrows.

Більш детальна документація для користувача
наявна на сайті розробників плагіна (http://www.
wiris.com/en/editor/docs/manual). Приклад використання можливостей даного плагіна при підготовці
навчальних матеріалів показано на рисунку 5. Зазначимо, що плагін не має засобів для розробки та

візуалізації 3-вимірних структур. Засоби роботи з
2-D проекціями також обмежені: слід застосовувати
елемент “таблиця” для побудови двомірних представлень хімічних структур або проекцій Фішера
(рис. 6). А от побудувати повноцінну проекцію Хеуорса, фактично, неможливо.

Рис. 5. Приклад застосування редактора MathType by WIRIS для підготовки навчальних матеріалів.
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Рис. 6. Побудови та результат відображення
двомірного представлення формули молочної
кислоти з використанням елементу “таблиця”
редактора MathType by WIRIS.

Висновки. В роботі представлено результати авторів щодо удосконалення процесу налагодження
СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів
з хімічних та фармацевтичних дисциплін, що містять хімічні формули та схеми реакцій. Проаналізовано наявні в СДО Moodle засоби для підготовки
таких документів. Вказано труднощі при застосуСписок літератури
1. Семенець А. В. Концепція побудови інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ з використанням
вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення
з відкритим кодом / А. В. Семенець, В. Ю. Ковалок //
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. –
№ 3. – С. 277–288.
2. Семенець А. В. Проблема підтримки версій системи дистанційної освіти Moodle в медичному ВНЗ /
А. В. Семенець // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1. – С. 170–181.
3. Авдєєв О. В. Використання дистанційної системи
Moodle для оптимізації навчального процесу у вищій
школі / О. В. Авдєєв // Медична освіта. – 2015. – № 1. –
C. 6–8. DOI: 10.11603/me.v0i1.4156.
4. Мазур Л. П. Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної
форми навчання / Л. П. Мазур, C. О. Коноваленко // Медична освіта. – 2015. – № 3. – C. 105–107. DOI: 10.11603/
me.v0i3.3607.
5. Сельський П. Організація додипломної підготовки
іноземних громадян у Тернопільському державному
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського /
П. Сельський, М. Корда // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : матеріали
ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (18–20 травня 2016 р.,
Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. –
С. 90–93.
6. Семенець А. В. Про налагодження CDO Moodle
для проведення тестового оцінювання з курсу “Вища
References
1. Semenets, A.V., & Kovalok, V.Yu. (2014). Kontsep tsiia pobudovy informatsiinoi informatsiinoi infrastruktury medychnoho VNZ z vykorystanniam vilno-

176

ванні мови розмітки документів TeX. Визначено
оптимальний підхід для підготовки навчальних
матеріалів, що містять хімічні формули та схеми
реакцій, з використанням плагінів WIRIS для текстового редактора СДО Moodle – фільтра контенту
та візуального редактора.
Подальше розширення використання малюнків
хімічних формул та схем реакцій вимагає підтримки візуалізації 3-вимірних структур на площині.
Враховуючи вихід з ладу великого числа раніше
розроблених для таких цілей плагінів – візуальних
редакторів, автори вважають перспективним застосування саме мови розмітки документів TeX, з
відповідними бібліотеками та розширеннями, для
підготовки навчальних матеріалів, що містять хімічні формули та схеми реакцій. Вказаний підхід
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