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Анотація. У статті розглядаються основні можливості викладача у хмаро орієнтованій
системі підтримки навчання NEOLMS як складової хмаро орієнтованого навчального
середовища. Розглянуто детально кодну можливість у запропонованій ХОСПН.
Ключові слова: хмаро орієнтоване навчальне середовище, хмаро орієнтована система
підтримки навчання, особистий кабінет.
Для вирішення завдання розгортання систем організації навчально-виховного процесу
вищого навчального закладу (ВНЗ) у мережі та для проектування хмаро орієнтованого
навчального середовища постійно створюються спеціалізовані платформи, які називають
Learning Management System (LMS) – системи управління навчанням (або системи підтримки
навчання). Вони використовуються для розробки, управління та поширення навчальних
онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу.
Розглянемо основні можливості викладача у запропонованій хмаро орієнтованій системі
підтримки навчання NEOLMS.
Головне меню особистого кабінету викладача у запропонованій ХОСПН NEOLMS має
доступ до таких сторінок:
Профіль – на даній сторінці у своїму власному кабінеті викладач має змогу
редагувати відомості про себе, встановлювати аватар (фотографію), переглядати
своїх друзів, вести з ними спілкування, переглядати перелік курсів, які він
викладає тощо.
Консоль – панель швидкого доступу до розділів курси та групи.
Сторінка курсу – містить код доступу до даного курсу, тип внесення студентів до
курсу, засновник курсу, також у панелі швидкого доступу є розділ "Задачі", де
вказується які роботи студентів потрібно перевірити. Крім того, дана сторінка
містить вкладки:
 Адмін – дана вкладка надає можливість створити копію данного курсу,
подивитись архів матеріалів, встановити основні налаштування до курсу
(основні, вкладки, розклад, розділи курсу, завдання тощо), а також дає
можливість поділити групу студентів, які вивчають дану дисципліну на
підгрупи.
 Розділи курсу – у даній вкладці міститься перелік занять з даного
предмету: лекційних, семінарських, практичних, лабораторних та
контрольних робіт тощо. Даний розділ викладач роздліяє на заняття та
завдання згідно навчальних планів та навчальних програм дисциплніни, а
також наповнює його відповідними матеріалами.
 Новини – у даному розділі викладач опубліковує оголошення та
сповіщення з данного курсу.
 Завдання – на даній вкладці викладач опубліковує перелік усіх завдань із
даної дисципліни, необхідних для виконання. Для кожного завдання
викладач виставляє терміни початку виконання роботи та здачі. Також у
даному розлілі викладач має змогу побачити скільки робіт здано з якого
завдання і які ще потрібно перевірити і виставити оцінку.
 Календар – даний розділ заповнюється системою автоматично, і містить
дані про про початок і кінець курсу, про терміни виконання / здачі робіт
тощо.




Журнал оцінок – у даній вкладці викладач має змогу переглдянути
Матеріали – містить файли, які завантажив викладач у сховище з даної
дисципліни.
 Викладачі – містить дані про усіх викладачів, які навчають даної
дисципліни студентів.
 Студенти – містить список усіх студентів, які вивчають даний предмет.
 Відвідування – в даній вкладці викладачможе відмітити чи вчасно пришов
студент на заняття, чи запізнився, чи відсутній на занятті тощо. Потім усі
відомості заносяться автоматично у табличку, і їх можна аналізувати.
 Форуми – у данному розділі викладач може створювати форуми, а також
у кожному форумі додавати повідомлення / новини.
Групи – містить відомості про групи вищого навчального закладу, а також є
можливість приєднатись до певної групи або створити нову группу.
Новини – на даній вкладці відображаються новини вищого навчального закладу, а
також швидкі сповіщення, новини адміністраторів, а також є можливість створити
власну новину.
Початок роботи – містить необхідні відомості про роботу у даній ХОСПН.
Користувачі – містить дані про усіх користувачів, зареєстрованих у ХОСПН:
адміністраторів, студентів, батьків, викладачів, друзів, моїх студентів.
Матеріали – дає доступ до хмарного сховища ХОСПН, при цьому є окремо файли,
завантажені викладачем у систему, особисті файли, та файли, доступні усім
користувачам навчального закладу.
Зауважимо, що в налаштуваннях до кожного курсу можна змінити перелік видимих
вкладок курсу. Зокрема, є можливість додати вкладки: чат, Wiki, блоги, план курса.
Наявність цих вкладок чи їх відсутність регулює викладач. У вкладці "Чат" є можливість
створювати декілька кімнат для чатів, "План курсу" містить всі необхідні відомості та
особливості про вивчення даної дисципліни тощо.
Іще однією формою навчальної діяльності в університеті є науково-дослідна робота
студентів, зокрема написання курсової (дипломної) роботи.
Запропонована ХОСПН дає можливість проведення он-лайн консультацій та
обговорень зі студентами, зокрема і з науковим керівником.
Науковий керівник має змогу створити проблемну групу із своїми студентами у
межах ХОСПН, де він може створювати новини, давати різні види завдань для своїх юних
науковців. Зокрема, у Житомирському державному університеті імені Івана Франка у процесі
підготовки бакалаврів інформатики, обов’язковою вимогою для отримання найвищої оцінки
за курсовий (дипломний) проект є написання наукової статті. Саме тому викладач надає
студентам консультацій з написання статей, правити, допомагати у написанні засобами
комунікацій у ХОСПН.
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