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MOODLE ТА ХМАРНИХ ТеХНОЛОГІЙ 
В е-СеРеДОВИЩІ УНІВеРСИТеТУ

Тютюнник А.В.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
м. Київ

У багатьох країнах світу вважають освоєння 
основних навичок та  понять інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ) однією з  основних частин підготовки сучасного фа-
хівця, порівнюючи ці навички з умінням читати, писати та рахува-
ти. Однією з ініціатив застосування ІКТ в освітній галузі є активне 
та всебічне використання хмарних технологій.

Особливе місце в  контексті інформатизації вищого навчаль-
ного закладу (ВНЗ) набуває електронне навчання (e-Learning), 
що  виходить за  рамки тільки навчальної діяльності викладачів 
і  студентів. Сьогодні у  світі існує безліч програмних розробок 
у  сфері Learning Management System (LMS). Всі вони мають свої 
переваги і недоліки.



Збірник тез IІ Української конференції молодих науковців • 28–29 травня 2015 р. • м. Київ 73

Електронне навчання забезпечує більш простий та  швидкий 
доступ для студентів до навчальних матеріалів: лекцій, практичних, 
лабораторних та самостійних робіт.

Дослідження 2013 р. ECAR (Educause Center for Analysis and Research) 
показало, що більшість університетів світу зацікавлені у використанні 
в електронному навчанні хмарних технологій [1] (рис. 1).

Тому освітні заклади широко використовують для  створення 
освітнього середовища внутрішні системи управління навчан-
ням, переміщуючи в  «хмари» всі навчальні матеріали для  студен-
тів для легкого та швидкого доступу до них з будь-якої точки світу, 
голов  не тільки — наявність мережі Інтернет.

Термін «хмарні технології» застосовується для  будь-яких серві-
сів, які надаються через мережу Інтернет. Основне їх завдання  — 
надання користувачам віддаленого доступу до  послуг, обчислю-
вальних ресурсів і додатків через Інтернет.

Найбільш вдалим і використовуваним для потреб університету 
є  навчальна платформа Moodle. Вона належить до  вільно розпо-
всюджуваного програмного забезпечення. «Відкритість» програми 
дає можливість налаштувати систему під особливості конкрет-
ного навчального закладу, а  також вбудовувати в  неї нові модулі. 
Крім того, автор електронних навчальних курсів (ЕНК), створених 
на платформі LMS Moodle, може інтегрувати все необхідне для курсу, 

Трохи чи зовсім не зацікавлені

Великий інтерес всіх 
підрозділів освітньої установи

Великий інтерес деяких 
підрозділів освітньої установи

Рис. 1. Зацікавленість в електронному навчанні
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використовуючи повний спектр його вбудованих функцій, у  тому 
числі зовнішні спільні інструменти: форуми, чати та блоги.

Найпростіший варіант інтеграції хмарних сервісів в ЕНК — зро-
бити у своєму електронному курсі посилання на документ Google 
Диску чи  будь-якого іншого. Щоб його можливо було редагувати 
чи коментувати студентам, потрібно обов’язково встановити рівень 
доступу «Усі користувачі, які отримали посилання», а також зазна-
чити, який саме доступ ви надаєте («Може редагувати», «Може 
коментувати», «Може переглядати»). У ЕНК завдання для студентів 
з гіперпосиланнями найчастіше використовуються для організації їх 
спільної роботи. Інший варіант відображення документа в курсі — 
без можливості редагування. Це означає, що файл необхідно вбуду-
вати в курс. Для цього потрібно скопіювати html-код файлу і додати 
його у свій ЕНК — і після перезавантаження сторінки у вікні брау-
зера буде відображено вбудований для перегляду документ. За допо-
могою html-коду можна інтегрувати багато хмарних сервісів у ЕНК. 
Найбільш використовуваним прикладом є відео з Youtube. Для відо-
браження його у курсі необхідно, як і у попередньому випадку, ско-
піювати html-код відео та додати його на сторінку [2].

Розвиток хмарних технологій дає змогу вносити у  навчальний 
процес нові нестандартні ідеї викладання давно відомого матеріалу, 
формувати у студентів навички колективної роботи над навчальними 
проектами, спрощувати спільну роботу студентів та викладачів, сут-
тєво розширювати види співпраці, формувати навички колаборації, 
ефективно опрацьовувати великі обсяги інформації та раціонально 
використовувати час і можливості для навчання.
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