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університет імені Івана Франка

ХМАРО ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ САМ А5

Сучасний процес інформатизації освіти є основою впровадження інформаційно- 

комунікаційних технологій у навчальний процес, де надзвичайної актуальності 
набувають тенденції впровадження хмарних технологій організації доступу до 
програмного забезпечення, яке має місце в різноманітних видах навчальної діяльності. 
Стаття присвячена проблемі використання одного з засобів ІКТ, а саме системі 
управління навчанням з відкритим кодом, розміщеної у «хмарі» СапVа5 від компанії 
Іпзігисіиге, наведені відгуки викладачів навчальних закладів США про систему, висвітлені 
переваги її використання в навчанні та інструменти, з яких вона складається.

Клю чові слова: інформатизація освіти, ІКТ, дистанційне навчання, сист ема  
управління навчанням, хмаро орієнтована сист ема управління навчанням.

Постановка проблеми. У сучасному світі спостерігається процес 
інформатизації освіти, який передбачає забезпечення сфери освіти 
методологією, практикою розробки та оптимального використання 
сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого- 
педагогічних цілей навчання, виховання. Інформаційні технології для 
розвитку суспільства відіграють важливу роль у прискоренні процесів 
отримання, поширення й використання суспільством нових знань. 
М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна розуміють під ІТ в освіті «технології навчання, 
виховання, наукових досліджень і управління, засновані на використанні 
обчислювальної та інформаційної техніки і спеціального програмного, 
інформаційного та методичного забезпечення» [3, 24].

Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для 
підвищення ефективності освітнього процесу та характеризуються 
наявністю всесвітньої мережі Інтернет, що надає широкі можливості в 
навчанні. Водночас жива комунікація невід'ємна від інформаційних 
технологій, тому на сучасному етапі розвитку технічних і програмних 
засобів інформаційні технології називають інформаційно-комунікаційними 
(ІКТ). І. Захарова визначає ІКТ як конкретний спосіб роботи з інформацією: 
це і сукупність знань про способи та засоби роботи з інформаційними 
ресурсами, і спосіб та засоби збору, обробки й передавання інформації для 
набуття нових відомостей про об'єкт, що вивчається [2, 22]. У законі «Про 
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 
(№344/2013) було зазначено, що пріоритетом розвитку освіти є
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впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тому 
впровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) ІКТ є вимогою часу. Подібні технології активно застосовуються для 
передачі інформації та забезпечення взаємодії викладача і студента в 
сучасних системах відкритої та дистанційної освіти. Використання ІКТ у 
навчальному процесі змінює якість навчання за рахунок збільшення 
самостійного навчання на основі активного використання сучасних ІКТ та 
додаткових освітніх ресурсів, а також підготовить молоде покоління до 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві [5, 22].

Одним із засобів ІКТ є система управління навчанням (СУН), яка 
організовує взаємодію між викладачем і студентами в процесі навчання, 
може бути використана для створення традиційних дистанційних курсів та 
підтримки очного і заочного навчання. За визначенням І. Іванюк, система 
управління навчанням ^еагпїпд М ападетепі Зузіет, ^М5) -  це інтерфейс, 
який забезпечує перевірку автентичності входу в систему, он-лайн ресурси, 
зв'язок, тести, загальні файли, бази даних і послуг для полегшення роботи 
онлайн-класу [1]. На даний час у світовому інформаційному просторі існує 
велика кількість програмних продуктів, які бувають як із закритим кодом 
(ВІаскЬоагсІ, Со^^5е^а, ЕсІХ, ^е5і^е2^еат, ^сIаа^у), де виші можуть мати 
доступ до них тільки після укладання відповідного договору про 
співпрацю, так і з відкритим кодом (СапVа5 Іпзішсіше, ^С е ту , МоосІІе, 
Ореп^еатт§), де викладачі вищих навчальних закладів можуть 
безкоштовно розміщувати свої курси.

Найбільш привабливими для викладачів є СУН із відкритим кодом 
для створення дистанційних навчальних курсів, які створюють умови для 
надання процесу навчання якості неперервності шляхом технологічної 
інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи. Перспективним шляхом 
застосування СУН в умовах вищої освіти стає хмаро орієнтована організація 
доступу до ПЗ. Отже, за цих обставин, актуальність даної проблеми 
зумовила вибір теми дослідження: Хмаро орієнтована система управління 
навчанням з відкритим кодом СапVа5.

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти інформатизації освіти 
висвітлені в працях таких науковців: В. Ю. Бикова, Д. Є. Швеця,
В. Г. Кременя, В. П. Вембер, Ю. С. Рамського, В. В. Лапінського, Н. І. Апшай 
та ін. Питанням використання інформаційних технологій присвячені 
роботи: М. І. Жалдака, В. П. Зінченка, Ю. І. Машбиця, С. У. Гончаренка, 
Ю. О. Жука, І. М. Богданової, В. Ю. Бикова, Н. В. Морзе, А. М. Гуржія, 
М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. Дослідженнями в галузі інформаційно- 
комунікаційних технологій займалися такі вчені, як: М. І. Жалдак,
Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков, О. В. Співаковський, Ю. С. Рамський, 
Н. В. Морзе, С. А. Раков, Ю. В. Триус та ін.
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Досить глибоко проведений аналітичний огляд функціональних мож
ливостей сучасних систем дистанційного навчання, розглянуті їх переваги і 
недоліки, надані рекомендації для їх вибору в праці В. М. Томашевського, 
Ю. Л. Новікова, П. А. Камінської. На сьогоднішній час досить мало праць, 
присвячених системам управління навчанням, але деякі аспекти висвітлені в 
роботах М. П. Шишкіної, А. Л. Бочкова, Ч. Д. Куулар, В. А. Богомолова. 
Проведений аналіз вітчизняних наукових праць з проблеми хмаро орієнтова
них систем управління навчанням свідчить про недостатню її розробленість.

Мета статті полягає у висвітленні хмаро орієнтованої системи 
управління навчанням СапVа5 Іпзішс^ге, зарубіжного досвіду 
використання цієї системи, визначенні її можливостей та інструментів, з 
яких вона складається.

Методи дослідження. Під час проведення дослідження 
застосовувалися такі методи: теоретичний -  аналіз навчальних посібників, 
монографій, статей, матеріалів науково-методичних конференцій із 
проблеми дослідження; емпіричні -  педагогічні спостереження, бесіди з 
викладачами та студентами, аналіз досвіду роботи викладачів за 
основними положеннями дослідження.

Виклад основного матеріалу. Можливість організації процесу 
навчання з використанням Інтернет вимагає від викладачів пошуку нових 
форм, методів і засобів, які б відповідали функціям глобальної мережі: 
свободі, масовості, відкритості, індивідуальності, колективному розвиткові 
ідей, конструюванню змісту тощо. Такими інструментами сучасного 
навчального процесу стають: програмне забезпечення для створення 
електронних навчальних матеріалів, системи управління навчанням, 
платформи для інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу 
(вебінари, форуми, чати, соціальні мережі). Ці інструменти можуть бути як 
окремими програмними продуктами, так і часткою, реалізованою в одному з 
них. Логічно, коли їх об'єднання відбувається навколо системи управління 
навчанням, яка представлена в мережі Інтернет, де учасники навчального 
процесу отримують можливість навчатись «через одне вікно». Ці системи 
використовуються найчастіше для дистанційного навчання або для дистан
ційної підтримки навчального процесу, їх використання в умовах вищої освіти 
може відповідати індивідуальним потребам, інтересам та цілям студентів.

Освітня технологічна компанія (Е^саііоп ІесЬпоіоду сотрапу) 
ІпБІшсІше Іпс. була створена у 2008 році в м Сенді, штат Юта (США), двома 
аспірантами Університету Брігама Янга (ВгідЬат Vо^п§ ^пІVе^5і^у, В У^  
Брайаном Уітмером та Девліном Дейлі [0], які розробили нове програмне 
забезпечення (ПЗ) для освіти, спираючись на такі вже популярні веб- 
технології, як РасеЬоок, Тміїїег і Соодіе ^ос5, а саме систему управління 
навчанням, назва якої спочатку була Іпзішсіше, але згодом засновники 
змінили її на СапVа5. Зі слів одного з розробників, Девлін Дейлі: «Це
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намагання зробити речі якомога простішими. Учитель або учень не 
обов'язково технолог. Вони повинні зосередитися на тому, що 
намагаються зробити, а не на самому інструменті. Кожен, хто знайомий із 
веб-додатками, знає, як використовувати Іпзішсіше (СапVа5)». Джаред 
Штайн, директор служби проектування навчальних проектів Університету 
Юта, експериментуючи з СапVа5, назвав його «новим та чудовим 
суперником на ринку ^М5» [0].

СапVа5 був побудований із використанням Р№Ьу Оп КаїІз, 
фреймворку, написаному мовою програмування Р№Ьу, у якості основи веб- 
додатків підкріплена база даних Ро5^д^е5^^, включає ^^^е^у, НТМ^5 та 
С553 для забезпечення сучасного користувацького інтерфейсу. 
Використовується протокол ОА^^Ь, що дозволяє соціальним сервісам, 
таким, як РасеЬоок і Тміїїег, інтегруватися між собою та надає безпечний 
спосіб обміну персональною інформацією користувача. СапVа5 -  це 
програмне забезпечення як послуга (Зоїімагеаз а 5 етсе , 5аа5) з 
використанням А та ю п  МеЬ Зетсез у «хмарі», хмаро орієнтована система 
управління навчанням, саме на такому хмарному сервісі, який на даний 
час набуває популярності у використанні в навчальній практиці вищих 
навчальних закладів України, спеціалізується компанія Іпзішсіше.

Потрібно звернути увагу на те, що використання хмаро орієнтованої 
СУН СапVа5 у навчальній діяльності ВНЗ надає низку переваг: не потрібні 
потужні комп'ютери; відсутність високих вкладень на покупку ліцензій, 
дорогого устаткування [4, 52]; відсутність піратства; на етапі впровадження 
мінімальні витрати; не потребує встановлення ніякого додаткового 
програмного забезпечення на комп'ютер; швидкість упровадження; 
користування ПЗ на легальних підставах; забезпечення захисту даних від 
втрат; одночасно в системі працює велика кількість користувачів; додаток 
налагоджено під віддаленого користувача; за роботу додатків відповідає 
постачальник; налаштування, оновлення та модернізація ПЗ на сервері 
провайдера хмари без шкоди для користувачів; сервер провайдера хмари 
бере на себе захист даних та надання технічної підтримки.

Сайт компанії (режим доступу: Ьїїр5://ммм.іп5Іхис1:иге.сот/) (рис. 1) -  
це програмний комплекс управління сайтом або система управління 
контентом (Сопіепі Мападег Зузіет -  СМЗ), що надає інструменти для 
додавання, редагування, видалення інформації на сайті та допомагає 
керувати вмістом сайту, не вимагаючи при цьому будь-яких особливих 
знань і навичок від користувача. СапVа5 дозволяє організаціям по всьому 
світу розробляти, доставляти та управляти курсами для онлайн навчання, на 
сьогодні об'єднує близько 2 мілйонів студентів і викладачів і 930 установ по 
всьому світу за даними СгипсИВазе [6]. Компанія Іпзішсіше робить 
основний наголос на практичне застосування інформаційних технологій у 
різних сферах життя та має гаслом: «Навчання+Технології=Чудово».
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Рис 1. Головна сторінка сайту компанії ІпБІшсІше.

Компанія протестувала систему на кількох місцевих школах, а також 
в Університеті штату Юта (ШаЬ 5іа1е ^пІVе^5і^у) та Університеті Бригама 
Янга (Вгі§Ьат Vо^п§ ^пІVе^5і^у), перш ніж офіційно запустити СапVа5. До 
складу програмних продуктів, створених компанією Іпзішс^ге, входять 
Сапуаз, Сапуаз НідЬег ЕсІ, Сапуаз К-12, Сапуаз Иеімогк, ВгіСде. Розглянемо 
кожний програмний продукт:

• СапVа5 НідИег Е6 -  це СУН для навчальних закладів вищої освіти, 
університетів. Розглянемо діаграму на рис. 3, де у відсотковому вигляді 
зображено використання СапVа5 порівняно з іншими СУН у навчальних 
закладах США (синій стовпчик -  використання Сапуаз, сірий стовпчик -  
використання іншої СУН) [0]:

СНАМРІАЖ МІСНІОЛМТІСИ О Ц ІУ ЇВ ІІІУ  О* ІО Ш Н  РООЕТ і  ОСІ N О СІСП/ЕЙ РАЙК
с о т о ї  и м у ін ш у  м а р у  ж д е н то то м  с о м м и т т у  с о и ю *  т іс н м іс а і  с о и о с

Рис 2. Діаграма використання СапVа5 т а  інших СУН у закладах США

Надамо відгуки викладачів ВНЗ, які у своїй навчальній діяльності 
використовують СУН СапVа5 [0].

Тед Коопман, Державний університет Сан-Хосе: «СапVа5 дійсно 
робить моє життя краще, це дозволяє мені робити те, що я завжди хотів 
зробити, але ніколи не було таких інструментів, економить час».

Бренда Фріден, Державний університет Пітсбурга: «Мені дуже 
подобається гнучкість і природність СапVа5. Він здається дуже інтуїтивним. 
Я відчуваю різницю між СапVа5 та нашою попередньою І.М5».

Кетрін Чеал, Державний університет Сан-Хосе: «СапVа5 -  це наступне 
покоління систем управління навчанням».
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• СапVа5 К-12 запущена в лютому 2012 року як хмаро орієнтоване 
рішення для К-12 шкіл (система освіти США) -  це СУН, яка спрощує процеси 
викладання та навчання шляхом підключення вчителя до цифрових 
інструментів, що зібрані в одному місці, та призначена для конкретних 
потреб старшої школи. Надає можливість вчителю застосувати на практиці 
одну з форм хмарних технологій як «віртуальний клас» з унікальними 
персональними та потрібними для конкретного вчителя інструментами і 
доступом у будь-який час, у будь-якому місці та з будь-якого пристрою. 
Відгуки викладачів К-12 шкіл про СапVа5 [0]:

Лариса Пахомова, вчитель англійської мови Академії наук лідерства 
(Філадельфія), описує СапVа5 у якості віртуального круглого столу, де всі 
студентські голоси можна почути.

Кріс Лонг, технічний спеціаліст у Вищій школі Хантінгтон-Біч (США): 
«СапVа5 дозволяє вчителям спільно розробляти та передавати свої 
навчальні матеріали в середовище професійного електронного навчання, 
де студенти можуть отримати до нього доступ у будь-який час, у будь- 
якому місці й із будь-якого пристрою».

Девід Дейміко, директор з освітніх технологій, Вища школа 
Каліфорнії: «Ми взяли СапVа5 та вирішили використовувати її в нашій школі 
протягом наступних шести років. Ми не були розчаровані. Це інтерактивна, 
зручна та динамічна СУН, яка робить співпрацю легкою. Вчителі бачать, що 
СапVа5 є що запропонувати, і вони приймають це з легкістю».

• Са^аз № Ішогк з'явилась у листопаді 2012 року як каталог 
масових відкритих онлайн-курсів (Мазз^е ореп опііпе со^^зез, МООС), які 
надходять від різних коледжів, університетів та організацій всього світу. 
СапVаз надає можливість викладачу як створювати свої власні курси, так і 
використовувати в навчанні готові курси інших навчальних закладів. Підхід 
ІпзІшсШге в МООС: полегшення експериментування в педагогіці та 
можливість у новий спосіб використовувати мультимедійні середовища, 
що призводить до змінення та підвищення ефективності процесу навчання.

Іпзішсіше за допомогою компанії професійного дослідження ^^аІ^гісз 
обстежила учасників МООС у СапVаз мережі Іпзішсіше на предмет їх 
мотивації до проходження та завершення онлайн-курсів [7]. Опитування 
проводилось у травні та червні 2013 року, опитаних 1834 учасників, 
зареєстрованих у базі даних СапVаз, із них 696 учасників, які тільки розпочати, 
та 1138, які завершили МООС. Результати виявилися такими: 76 % студентів 
сказали, що вони підписались на курси МООС, бо цікаві теми; 75 % -  тому що 
були вільні; 61 % -  для професійного розвитку; 44 % -  тому що вони хотіли 
з'ясувати все про МООС. З'ясувалося, що 72 % з тих, хто самостійно 
підписався, були професійні педагоги. Близько двох третин опитаних заявили, 
що вони мають намір завершити МООС, але близько 10 % тих, хто не 
завершив, відзначали брак стимулу в якості основної причини.
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Хоча дослідження не охопило репрезентативну вибірку всіх тих, хто 
не зміг завершити МООС, але з них 68 % повідомили, що дуже зайняті, та 
20 % сказали, що втратили інтерес. Як зазначив Дені Вандерер, директор з 
маркетингу ^^аI^гіс5: «Час є дуже цінним товаром. З електронного або 
віртуального курсу легше піти, ніж з очного».

Дослідження показало, що 30% студентів раніше брали участь у 
МООС, найчастіше Со^^Бе^а (81 %), Сапуаз Иеімогк (36 %), ЕйХ (22 %) та 
ШСасіІу (20 %). Багато опитаних за освітою мали ступінь бакалавра (19 %), 
магістра (37 %) та доктора (11 %). Отримані результати свідчать про те, що 
інтерес до МООС досить великий серед студентів та викладачів. 
Безперечно, МООС дає унікальну можливість людям будь-якого достатку, 
соціального статусу, національності отримати доступ до освітніх ресурсів 
безкоштовно або за символічну ціну, прослухати матеріал так, як його 
викладають визначні вчені та фахівці, підвищити свою кваліфікацію і 
відкрити нові види діяльності.

• 18 лютого 2015 компанія ІпБІшсІше офіційно запустила Вгігі§е [6], 
корпоративну систему управління навчанням, на відміну від освітніх СУН 
СапVа5 НідЬег ЕсІ та СапVа5 К-12.

Розробники Сапуаз акцентують увагу на підтримці взаємодії 
«викладач -  студент» і розвиткові концепції «навчання без втрат» (іоббієбб 

Іеагпіпд) за рахунок запису того, що відбувається в класі та надання 
аналітики в режимі реального часу. «Навчання без втрат» покликане 
підключити «простоту та ефективність онлайн-навчання до очного 
навчання в класі».

Для того, щоб використовувати СУН СапVаБ у професійній діяльності 
викладачу потрібно мати комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, 
браузер, обліковий запис в СапVаБ та навички роботи з Інтернетом і веб- 
сторінками. СапVаБ пропонує низку характеристик веб 2.0 та дозволяє 
викладачу:

• задавати і приймати домашні завдання в електронному вигляді, 
достатньо додати домашні завдання в СаVпаБ і можна бачити, хто і що 
надіслав. Більше того, через СаVпаБ можна переадресувати перевірку 
домашніх завдань студентів аспірантам;

• створювати різноманітні контрольні роботи (практична контрольна 
робота, контрольна робота з оцінкою, опитування з оцінкою, опитування 
без оцінки);

• проводити тести (типи питань тесту: вибір декількох варіантів; вибір 
так/ні; заповнення порожнього місця; заповнення декількох порожніх 
місць; декілька відповідей; декілька списків, що розгораються; на 
співпадіння; числова відповідь; питання з формулою; питання есе; питання 
з завантаженням файлу; текст (нема питання)), наприклад, протягом дня 
після кожної лекції студенти відповідають на пару питань за змістом лекції
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або створити тест навчальних досягнень після завершення модуля. Оцінки 
та бали система виставить автоматично;

• влаштовувати конференції та дискусії, де студенти можуть 
публічно, у межах групи, обговорювати питання курсу. Викладач може як 
брати, так і не брати участь в обговореннях;

• створювати відкритий або закритий курс, який складається з 
модулів та завдань. Викладач може відкрити курс, так що матеріали курсу 
будуть доступні всім користувачам мережі Інтернет (дані студентів будуть 
закриті), або ж навпаки -  закрити матеріали курсу, так що тільки окремі 
студенти та групи будуть мати до них доступ;

• робота з вікі-сторінками;
• можливість імпорту готових курсів з інших СУН;
• інструменти оцінювання та взаємооцінювання;
• аналітика процесу навчання -  по всьому курсу, по кожному 

студенту окремо;
• спільне редагування документів в Соодіе ^осз;
• інтеграція з іншими сервісами, зокрема РасеЬоок, Тміїїег, 5куре, 

І_іпкеСІп, йіі§о, ОеІісіоиз.
СУН СапVаз суб'єктам навчального процесу надає такі інструменти: 

навчальні матеріали; засоби комунікації між суб'єктами; облік та контроль 
діяльності студентів; розподілений доступ до навчального матеріалу; 
спільна діяльність; зворотний зв'язок.

На підставі вищезазначеного можна стверджувати про те, що, якщо 
перед викладачем ВНЗ стоїть завдання безкоштовно розмістити свій курс у 
будь-якій СУН, без залучення програмістів, то можна рекомендувати хмаро 
орієнтовану СУН СапVаз,оскільки вона відкрита, має зручний та зрозумілий 
інтерфейс, організований інтерактивний зв'язок із викладачем за 
допомогою вебінарів та Соодіе ^осз, є можливість проведення відео 
лекцій, створення тестів, частина системи є русифікованою. За допомогою 
СапVаз можна організувати дистанційний навчальний процес.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, хмаро 
орієнтована система управління СапVаз призначена для побудови процесу 
навчання в вищій школі, виділимо основні сервіси, що входять до складу цієї 
системи: адміністрування навчальної діяльності; управління навчальним 
контентом; доставка контенту; управління навігацією по контенту; тестування 
та оцінювання навчальних досягнень студентів; облік діяльності та 
результатів роботи студента; ведення профілю суб'єкту навчання.

Вищезазначені сервіси для реалізації дистанційного навчання на основі 
меЬ-застосунку, складають стандарт 5СОКМ, який підтримує СапVаз, тому в 
системі передбачена можливість як імпорту курсу з іншої СУН (МооСІе, 
^ С е ту  тощо), так і експорту курсу з СапVаз в іншу СУН. Багато переваг при 
використанні СапVаз у навчальному процесі надає те, що це модель 5аа5,
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обираючи її доречно звернути увагу та врахувати такі характеристики: 
надійність в експлуатації; безпека; сумісність (відповідність стандартам); 
зручність використання й адміністрування; модульність; забезпечення 
доступу; відкритість коду. На нашу думку, у зв'язку з тенденцією скорочення 
бюджету на навчання, можливо цю СУН будуть використовувати в повній мірі 
вищі навчальні заклади України, а не тільки зарубіжні заклади освіти, бо як 
зазначив Девлін Дейлі: «Освіта -  це майбутнє нашої країни та світу» [0].

Перспективою подальшої роботи є розробка методичних питань щодо 
роботі з хмаро орієнтованою системою управління навчанням СапVаБ.
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РЕЗЮМЕ
Коротун О. В. Облако ориентированная система управления обучением САNVА5.
Современньїй процесс информатизации образования является основой  

внедрения информационно-коммуникационньїх технологий в учебньїй процесс, где  
чрезвьічайно акт уальними становятся т енденции внедрения облачньїх технологий  
организации дост упа к программному обеспечению, кот орое имеет мест о в 

различньїх видах учебной деятельности. Статья посвящ ена проблеме использования 
одного из его средст в, а именно сист еме управления обучением с открьітьім кодом, 
размещ енной в «облаке» СапVа5 от компании Іпзігисіиге, приведень отзьівьі 
преподават елей учебньїх заведений США о сист еме, освещеньї преимущ ест ва ее 

использования в обучении и инструментьі, из которьіх она состоит.
Ключевьіе слова: информатизация образования, ИКТ дистанционное обучение, 

система управления обучением, система управления обучением в «облаке».

зиммАКУ
Когоіип О. СІоиСз огіепІеС Іеагпіпд тападетеп і зузіе т САИУАЗ.
ТНе тоіїегп ргосєзз о/ іп/огтаіігаііоп о/ еіїисаііоп із іНе Ьазіз/ог іНе іпігоіїисііоп о/ 

іп/огтаііоп апії соттипісаііоп іесНпоіодіез (ІСТ) іп іНе Іеагпіпд ргосєзз, шНеге сіоиії 
іесНпоІодіез Ьесот е іНе т озі рориіаг, шНісН іакез ріасе іп іїі//егепі іурез о/ Іеагпіпд 
асі^іііез. ТНезе іесНпоіодіез аге асі^еіу изеії іо ігапз/ег іп/огтаііоп апії іо ргоVІіїе 
іеасНег-зіиіїепі соорегаііоп іп тоіїегп зузіет з о/ ореп апії іїізіапсе еіїисаііоп.

Опе теапз о/ ІСТ із а Іеагпіпд т ападет епі зузіет  (ІМ 5 ). Опе о/ іНе рготізіпд шауз 
о/ изіпд ІМ 5  о/ НідНег еіїисаііоп із а сІоиії-огіепіеії огдапігаііоп ассезз іо іНе зо/ішаге. 5о, 
іп іНезе сігситзіапсез, іНе г е ^ а п с е  о/ іНіз ргоЬІет Наз Іеії іо іНе сНоісе о/ гезеагсН іоріс 
зиттагу: сІоиіїз огіепіеії Іеагпіпд т ападет епі зузіет сапVаз.

Сиггепііу іп іНе дІоЬаІ іп/огтаііоп зрасе, іНеге аге тапу ІМ 5  шііН сІоизез зоигсе 

(ВІаскЬоагії, Соигзега, ЕіїХ, йезіге2іеагп, иіїасііу), шНеге ип'^егзіііез сап НаVе ассезз іо іНет 
опІу а/іег іНе сопсІизіоп о/ іНе г е ^ а п і адгеетепі оп соІІаЬогаііоп апії шііН ореп зоигсе (СапVаз 

Іпзігисіиге, Ш ет у, МооіїІе, Орепіеагпіпд), шНеге іесіигегз аге/гее іо розі іНеіг соигзез.
ТНеге/оге, іНе агіісІе із іїеVоіеії іо іНе Іеагпіпд т ападетепі зузіет СапVаз о/ іНе 

сотрапу Іпзігисіиге шііН ореп зоигсе ріасеії іп іНе «сіоиії». ^М5 сопзізіз о/ іНе /оііошіпд 

зет сез: т ападетепі Іеагпіпд асіт іу; т ападетепі о/ Іеагпіпд сопіепі; сопіепі іїеІ'шегу; 
паVІдаііоп сопігоІ оп сопіепі; іезііпд апії еVаІиаііоп о/ еіїисаііопаІ асНіеVетепіз о/ зіиіїепіз; 
ассоипііпд асім ііез апії гезиІіз о/ іНе зіиіїепі; кееріпд іНе Рго/іІез о/Зіиіїепі апії І.есіигег.

То изе іНе ІМ 5  СапVаз іп рго/еззіопаІ асі^ іііез іНе іеасНег т изі НаVе а сот риіег 

соппесіеії іо іНе Іпіегпеі Ьгошзег, іНе ассоипі іп СапVаз апії зкіІІз шііН іНе Іпіегпеі апії 
МеЬ аррІісаііопз.

Іі зНоиІії аІзо Ье поіеії іНаі іп іНе агіісІе іНеге аге іїі//егепі е іе ш з  о/ іНе № іесіигегз 
шНеге іНеу сопVІпсе іНаі іНіз зузіет Наз а Іоі о/ роззіЬіІіііез апії із іпіегасШе, сот/огіаЬІе, 
іїупатіс апії іїезідпеії /ог іНе пееіїз о/ НідНег еіїисаііоп. РагіісиІаг аііепііоп із раіії оп 

іпзігитепіз іНаі таке ир іНе Сатаз: СапVаз НідНег Еії, СапVаз К-12, СапVаз №ішогк, Вгііїде.
Кеу шогйз: іп/огтаіігаііоп о/ еіїисаііоп, ІСТ, іїізіапсе Іеагпіпд, Іеагпіпд

т ападет епі зузіет, сІоиії огіепіеії Іеагпіпд т ападет епі зузіет.
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