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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОКРЕМИХ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ
Коротун О.В.,
Ж итомирський державний університет
імені Івана Франка

У системі вищ ої освіти надзвичайно актуальною є тен
денція впровадж енн я хм арних сервісів, що стаю ть невід’ємною складо
вою сучасного навчального середовищ а ВНЗ. Серед таких сервісів од
н им и з найбільш затребувани х є хм аро орієнтовані системи управління
навчанням (ХОСУН), які будемо трактувати я к програм ни й додаток,
розм іщ ений у «хмарі», що використовується для розроб ки , уп равлін
ня та пош ирення електронних курсів, автом атизує адм іністрування,
контроль та звітність навчальних подій.
Вивченню Х О СУН присвячені праці вітчи зн ян и х науковців, які
розглядаю ть системи: M oodleC loud - А.М. А врамчук, В.Б. Артеменко,
Ю.В.Триус; N EO LMS -Т.А . Вакалюк. Однак, ця проблема є відносно но
вою та до кінця не дослідженою , том у на цю тему дуже мало публікацій.
Висвітлимо основні переваги використання Х О СУ Н у навчально
м у процесі ВНЗ: не потрібні потуж н і ПК; відсутність високих вкладень
на покупку ліцензій, дорогого устаткування; відсутність піратства;
на етапі впровадж енн я м інім альні витрати; не потребує встановлен
ня ніякого додаткового ПЗ на ком п’ютер тощо. О характеризуєм о н ай 
більш розповсю дж ені Х О СУН , які є SaaS-ріш енням.
M oodleC loud (https://m o o d le.co m /clo u d /). Р озробники оголоси
ли про запуск нового, безкош товного хмарного хостінгу M oodleC loud
для освітніх закладів у липн і 2015 році. К ількість користувачів лім іто
вано та складає 50 осіб, надається 200 М б дискового простору для кон
тенту (хм арний простір, де зберігається прикріплений контент), але є
м ож ливість використовувати сторонні хм арні сховищ а (Dropbox,
Google Drive) для розм іщ ення об’ємного навчального контенту. М ож на
проводити відео-конф еренції BigBlueButton, м аксим альна кількість
учасників - 6 осіб.
iSpring O nline (http://w w w .ispringsolutions.com /). У 2007 році м іж 
народною компанією iSpring (США) була виготовлена Х О СУ Н iSpring
O nline. Д оступ до системи здійсню ється як з ком п’ютера, так і з м обіль
них пристроїв. До ф ункцій iSpring O nline відносяться наступні: р озм і

110

Ін ф о р м ац ій н і те хн о л о гії — 2017

щ ення навчального матеріалу у різном у форматі; управлінн я користу
вачами; призначення ролей користувачам; створен ня до 17 типів звітів;
обговорен ня тощо. Система iSpring має безкош товну версію, яка р о з
рахована на 30 днів та призначена для ознайом лення користувача з її
основним и ф ункціями.
G eenio (https://geen.io/). Система розроблена у 2012 році (США),
підтрим ує 6 мов, доступна на ком п’ютері та м обільних пристроях, до
зволяє створю вати курси у Редакторі курсів, встановлю вати зв’язки
м іж його елементами; редагувати елементи курсу у Редакторі елемен
тів; управляти, створю вати акаунти для користувачів, надавати їм ролі
(адм іністратор, менеджер, учень, експерт); оціню вати користувачів за
допомогою Редактора питань та тестів; слідкувати за прогресом корис
тувачів за допомогою д еталізованої статистики; створю вати «дошки
пош ани». У системі запроп оновані варіанти тариф ного плану - безко
ш товний на 14 днів (обмеж ення: 10 активн их користувачів, 5 курсів,
2 Гб сховищ а) та платний, яки й м ає набагато більш е функцій.
Canvas (https://canvas.instructure.com ). Це навчальна платф ор
ма від ком панії Instructure (2008 р, США) з відкритим вихідним ко
дом для створення, розм іщ ення та організації електронних курсів.
Д оступна я к на стаціонарних, так і на м обільних пристроях, перекладе
на на 26 мов. О сновний інструм ентарій включає: створен ня та уп рав
ління електронним и курсам и, які складаю ться з модулів, що вміщ ують
контент різного ф орм ату та послідовно публікую ться; створен ня за
вдань, обговорень, кон трольн их робіт, зовніш ніх інструментів (ввести
або знайти URL зовніш нього інструм енту), вікі-сторінок, тестів; м ож 
ливість ім порту готових курсів з Canvas, M oodle, Blackboard, iSpring,
D2L тощо; електронні ж урнал та залікову книж ку; аналітику проц е
су навчання; проведення конф еренцій та дискусій; спільну р о б о ту над
докум ентам и; інтеграцію з соціальним и сервісами Facebook, Twitter,
Skype, L inkedIn тощо; створен ня різном ан ітн их звітів; об’єднання сту
дентів у групи; плануван ня навчальних подій тощо.
У дослідж енні [1] Х О С У Н Canvas обрано системою ХХІ століття; рі
вень її використання зростає з кож ним роком, так у СШ А це підтвер
джено у публікації [2], яка унаочню є статистику використання найпопулярніш их Х О СУН у ВНЗ.
В результаті здійсненого аналізу Х О С У Н Canvas визначили н ай 
більш зручною для р о зв ’язан н я навчальних завдань у вітчи зн ян и х ВНЗ.
О тже, використання Х О СУ Н у навчальном у процесі ВНЗ, які до
ступні суб’єктам навчання з різни х стаціонарних (ком п’ютер), п орта
тивни х (ком п’ютер, ноутбук, нетбук) та м обільних (смартф он, план
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шет) пристроїв зеконом ить кош ти закладів на при дбання ПЗ, зробить
відкритим та інтерактивн им навчальне середовищ е для суб’єктів на
вчання; такі види навчальної діяльності я к контроль та оціню вання
студентів стане роб и ти набагато легше, дозволить створю вати персо
нальне навчальне середовищ е здобувача, зорієнтує м айбутніх ф ахівців
на свідому сам остійну навчально-пізн авальн у діяльність.
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