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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОКРЕМИХ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ

Коротун О.В.,
Житомирський державний університет  
імені Івана Франка

У системі вищої освіти надзвичайно актуальною є тен
денція впровадж ення хмарних сервісів, що стають невід’ємною складо
вою сучасного навчального середовища ВНЗ. Серед таких сервісів од
ними з найбільш затребуваних є хмаро орієнтовані системи управління 
навчанням (ХОСУН), які будемо трактувати як програмний додаток, 
розміщ ений у «хмарі», що використовується для розробки, управлін
ня та пош ирення електронних курсів, автоматизує адміністрування, 
контроль та звітність навчальних подій.

Вивченню ХОСУН присвячені праці вітчизняних науковців, які 
розглядають системи: M oodleCloud -  А.М. Аврамчук, В.Б. Артеменко, 
Ю.В.Триус; NEO LMS -Т.А. Вакалюк. Однак, ця проблема є відносно но
вою та до кінця не дослідженою, тому на цю тему дуже мало публікацій.

Висвітлимо основні переваги використання ХОСУН у навчально
му процесі ВНЗ: не потрібні потужні ПК; відсутність високих вкладень 
на покупку ліцензій, дорогого устаткування; відсутність піратства; 
на етапі впровадж ення мінімальні витрати; не потребує встановлен
ня ніякого додаткового ПЗ на комп’ютер тощо. О характеризуємо най
більш розповсюджені ХОСУН, які є SaaS-рішенням.

M oodleCloud (https://m oodle.com /cloud/). Розробники оголоси
ли про запуск нового, безкоштовного хмарного хостінгу M oodleCloud 
для освітніх закладів у липні 2015 році. Кількість користувачів лім іто
вано та складає 50 осіб, надається 200 Мб дискового простору для кон
тенту (хмарний простір, де зберігається прикріплений контент), але є 
можливість використовувати сторонні хмарні сховища (Dropbox, 
Google Drive) для розміщ ення об’ємного навчального контенту. М ожна 
проводити відео-конференції BigBlueButton, максимальна кількість 
учасників -  6 осіб.

iSpring O nline (http://www.ispringsolutions.com /). У 2007 році м іж 
народною компанією iSpring (США) була виготовлена ХОСУН iSpring 
Online. Доступ до системи здійснюється як з комп’ютера, так і з мобіль
них пристроїв. До функцій iSpring Online відносяться наступні: розм і

https://moodle.com/cloud/
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щ ення навчального матеріалу у різному форматі; управління користу
вачами; призначення ролей користувачам; створення до 17 типів звітів; 
обговорення тощо. Система iSpring має безкош товну версію, яка роз
рахована на 30 днів та призначена для ознайомлення користувача з її 
основними функціями.

Geenio (https://geen.io/). Система розроблена у 2012 році (США), 
підтримує 6 мов, доступна на комп’ютері та мобільних пристроях, до
зволяє створювати курси у Редакторі курсів, встановлювати зв’язки 
між його елементами; редагувати елементи курсу у Редакторі елемен
тів; управляти, створювати акаунти для користувачів, надавати їм ролі 
(адміністратор, менеджер, учень, експерт); оцінювати користувачів за 
допомогою Редактора питань та тестів; слідкувати за прогресом корис
тувачів за допомогою деталізованої статистики; створювати «дошки 
пошани». У системі запропоновані варіанти тарифного плану -  безко
ш товний на 14 днів (обмеження: 10 активних користувачів, 5 курсів, 
2 Гб сховища) та платний, який має набагато більше функцій.

Canvas (https://canvas.instructure.com ). Це навчальна платфор
ма від компанії Instructure (2008 р, США) з відкритим вихідним ко
дом для створення, розміщ ення та організації електронних курсів. 
Доступна як на стаціонарних, так і на мобільних пристроях, перекладе
на на 26 мов. О сновний інструментарій включає: створення та управ
ління електронними курсами, які складаються з модулів, що вміщують 
контент різного формату та послідовно публікуються; створення за
вдань, обговорень, контрольних робіт, зовніш ніх інструментів (ввести 
або знайти URL зовніш нього інструменту), вікі-сторінок, тестів; мож 
ливість імпорту готових курсів з Canvas, M oodle, Blackboard, iSpring, 
D2L тощо; електронні журнал та залікову книжку; аналітику проце
су навчання; проведення конференцій та дискусій; спільну роботу над 
документами; інтеграцію з соціальними сервісами Facebook, Twitter, 
Skype, LinkedIn тощо; створення різноманітних звітів; об’єднання сту
дентів у групи; планування навчальних подій тощо.

У дослідженні [1] ХОСУН Canvas обрано системою ХХІ століття; рі
вень її використання зростає з кожним роком, так у США це підтвер
джено у публікації [2], яка унаочнює статистику використання найпо- 
пулярніш их ХОСУН у ВНЗ.

В результаті здійсненого аналізу ХОСУН Canvas визначили най
більш зручною для розв’язання навчальних завдань у вітчизняних ВНЗ.

Отже, використання ХОСУН у навчальному процесі ВНЗ, які до
ступні суб’єктам навчання з різних стаціонарних (комп’ютер), порта
тивних (комп’ютер, ноутбук, нетбук) та мобільних (смартфон, план

https://geen.io/
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шет) пристроїв зекономить кош ти закладів на придбання ПЗ, зробить 
відкритим та інтерактивним навчальне середовище для суб’єктів на
вчання; такі види навчальної діяльності як  контроль та оцінювання 
студентів стане робити набагато легше, дозволить створювати персо
нальне навчальне середовище здобувача, зорієнтує майбутніх фахівців 
на свідому самостійну навчально-пізнавальну діяльність.
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