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Cтворення освітніх web-ресурсів в системі MOODLE з використанням  

хмарних технологій 

Значна кількість навчальних закладів та інших організацій активно викори-
стовують web-орієнтовані навчальні комп’ютерні системи для надання освітніх 
послуг в глобальній мережі Інтернет з використанням вільнопоширюваної сис-
теми управління навчальним контентом MOODLE. Для підтримки роботи систе-
ми MOODLE можуть використовуватися так звані «хмарні» сервіси, використан-
ня яких надає навчальним закладам нові динамічні, актуальні додатки для орга-
нізації навчального процесу, що базуються на використанні хмарних технологій. 
Такими технологіями можуть бути Google Apps для навчальних закладів та 
Office 365 для навчальних закладів. 

Google Apps для навчальних закладів. Сервіс Google Apps для навчальних 
закладів об’єднує окремі служби, за допомогою яких співробітникам одного на-
вчального закладу можна ефективніше спілкуватися та співпрацювати з співро-
бітниками свого або іншого навчального закладу. Ці служби є простими в нала-
штуванні, не потребують додаткового обслуговування і ними можна користува-
тися безкоштовно. Адміністратори веб-сайтів (веб-порталів), а також викладачі 
електронних курсів в системі MOODLE, можуть за власним вибором поєднувати 
окремі служби для розміщення даних на сайті, а також для спілкування та спів-
праці. 

Окремо слід звернути увагу на службу Google Диск, за допомогою якої ко-
ристувачі можуть створювати документи, таблиці, форми, презентації та малюн-
ки, співпрацюючи з іншими користувачами в реальному часі безпосередньо у ві-
кні web-браузера. Всі ресурси (документи, таблиці, форми, презентації та ма-
люнки) розміщені в службі Google Диск можна опублікувати в глобальній мережі 
Інтернет, зокрема і в системі MOODLE використовуючи різні види діяльності та 
ресурси, які можна додавати в системі. Крім цього в системі є засоби (репозита-
рії), які може конфігурувати адміністратор з метою вбудовування в систему кон-
тенту, що зберігаються поза нею, зокрема даних, які розміщені на Google Диску. 

Office 365 для навчальних закладів. За допомогою Office 365 для навчаль-
них закладів можна надати для викладачів, інших співробітників та студентів 
можливість безкоштовно працювати з електронною поштою, створювати веб-
сайти, редагувати та зберігати документи в глобальній мережі Інтернет, обмі-
нюватися миттєвими повідомленнями та проводити веб-конференції. Як і в сер-
вісі Google Apps для навчальних закладів в Office 365 для навчальних закладів є 
аналогічна служба для роботи з різними документами – це служба OneDrive 
(SkyDrive). У службі OneDrive кожному користувачу надається певний обсяг ві-
льного місця для зберігання даних в «хмарі», які синхронізуються з даними на 
персональному комп’ютері користувача. Використовуючи службу OneDrive мож-
на надавати спільний доступ до документів для інших користувачів, зокрема і 
для користувачів системи MOODLE використовуючи різні види діяльності та ре-
сурси, які можна додавати в системі. 

В доповіді планується більш детально розкрити досвід впровадження та 
організації надання освітніх послуг у навчальному закладі в системі MOODLE з 
використанням сервісів Google Apps для навчальних закладів та Office 365 для 
навчальних закладів. 


