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Анотація. Метою виконаних досліджень є визначення 

концептуальних основ побудови організаційної структури хмарних 
систем (ClouS). Для цього розглядаються завдання формування 
принципів і етапності побудови і впровадження ClouS. Об’єкт 
дослідження – процеси створення хмарних систем. Предмет 
дослідження – практичні результати розробки і впровадження ClouS в 
технічному університеті в умовах фінансової кризи. Представлено 
результати тематичних досліджень і практичної реалізації перспективних 
систем. Основні висновки роботи стосуються необхідності класифікації 
ClouS («диванні» ClouS і спеціалізовані ClouS) і використання системних 
принципів їх реалізації в умовах обмеженого фінансування університетів. 
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Abstract. The purpose of the executed researches is determination of 

conceptual bases of construction of organizational structure of the cloud 
systems (ClouS). The tasks of forming of principles and stage of construction 
and introduction of ClouS are examined for this purpose. A research object is 
processes of creation of the cloud systems. The article of research is practical 
results of development and introduction of ClouS in a technical university in 
the conditions of financial crisis. The results of thematic researches and 
practical realization of the perspective systems are presented. The basic results 
of work touch the necessity of classification of ClouS (ClouS of “sofas” and 
specialized ClouS) and uses of the systems principles of their realization in the 
conditions of the limited financing of universities. 
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«Хмарні обчислення» (cloud computing) або системи (cloud systems – 

ClouS) – нова, перспективна технологія в бізнесі та в освіті. Вона об’єднує 
обчислювальні потужності для підтримки програмних сервісів. На 
відміну від класичних моделей обчислень, що переважно спираються на 
власні програмно-апаратні ресурси, хмарна модель складається із 
сервісів, клієнтів, керованого централізовано контенту і віртуальних 
машин [5; 6; 7]. Використання цієї технології в освіті має спиратися на 
класифікацію хмарних систем [5] з нашими доповненнями: 

– спеціалізовані закриті приватні хмари (private, process-specialized), 
що обслуговують один університет, які підтримуються ним самим або 
сторонньою компанією і розташовуються на території ВНЗ чи поза ним. 
Абонентами є університетські підрозділи (інститути, коледжі, КБ). 
Захищені файрволом, що не виходять за межі замкнутої внутрішньої 
мережі із забезпеченням більш високого рівня захисту; 

– групові хмари (community), розподілені між кількома 
університетами, об’єднаними загальними інтересами, наприклад, 
міжнародними програмами співробітництва; 

– загальнодоступні або публічні хмари (public, sofa cloud), які будемо 
називати «диванними» системами, що надають освітні сервіси 
початкового рівня організаціям або приватним особам на базі 
інфраструктури провайдера хмар. Абонентом цих сервісів може стати 
будь-яка компанія або індивідуальний користувач, який бажає отримати 
базові знання, «лежачи на дивані», не обтяжуючи себе 
високотехнологічними науками. У цьому випадку користувач з будь-якої 
країни може познайомитися з основами штучного інтелекту за вечірнім 
чаєм протягом декількох тижнів. В університетах на це витрачається 
кілька місяців з орієнтацією на вирішення складних інженерних завдань 
(керування транспортними потоками залізничної мережі, управління 
системою озброєнь на бойових гелікоптерах тощо). У таких систем 
пропонується зберігання, а також легкий і доступний за ціною спосіб 
розгортання веб-сайтів або інформаційних систем, з великими 
можливостями масштабування; 

– гібридні хмари, що поєднують перераховані варіанти в будь-яких 
комбінаціях. 

Очевидно, що в даному випадку доцільно говорити про ієрархію 
хмарних систем, що створюється поетапно «знизу-вгору» (рис. 1). Чи 
можна зробити типове проектне рішення для хмарних освітніх систем 



Хмаро орієнтоване навчальне середовище 

137 

ClouS? На рівні sofa cloud – так, а от що стосується спеціалізованих, 
приватних систем process-specialized – ні. Бо вони орієнтовані на свої 
унікальні системи управління навчальним процесом і документообігом, 
пов’язані з системою тестів з усіх інженерних дисциплін для спеціалістів 
та магістрів за весь час навчання. Наприклад, в Дніпропетровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна протягом більше 30 років використовується і 
вдосконалюється оригінальна персоніфікована інформаційна система 
управління процесом навчання, що підтвердила свою ефективність. В 
останні роки вона була доповнена системою дистанційного тестування, 
для якої практично зі всіх дисциплін, що читаються, розроблено більше 
17000 тестів, питання до яких побудовані за розробленою авторами 
методикою [3; 4]. Для автономної роботи викладачів з конструктором 
тестів створена спеціальна програма [2]. 

 
Рис. 1. Ієрархія ClouS 

 
Що стосується систем sofa cloud, то вони необхідні для професійної 

орієнтації школярів, їх залучення в університети для оволодіння 
сучасними інженерними знаннями. 

Створення і використання ClouS в сучасних умовах пов’язано з 
проблемою забезпечення їх інформаційної безпеки й прийнятими в 
багатьох країнах законами про захист персональних даних. За даними 
досліджень [1], в якості основних перешкод для використання технологій 
віртуалізації в інформаційних системах частіше інших згадуються 
питання безпеки (23 % випадків). У деяких країнах говорять про так 
званий цифровий суверенітет. Таким чином, можна зробити висновок, що 
питання віртуалізації і забезпечення безпеки ClouS на сьогоднішній день 
досить актуальні. 
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