Cisco Webex в освітній діяльності
Успішний досвід
Сумського державного університету

Усі сфери людської діяльності тісно пов’язані між собою і є взаємозалежними. Пандемія дозволила
оцінити цей зв'язок і результати впливу на нього у кількісному виразі. Але існують менш видимі загрози,
що здатні ще більше похитнути економіку та майбутнє в цілому.
Згідно даних ООН, закриття освітніх закладів торкнулося 94% учнів та студентів, що несе за собою
величезні освітні втрати та ліквідацію досягнутого, не одним десятиліттям, прогресу. Проблема нестачі
кваліфікованих спеціалістів та призупинення розвитку людства як ніколи актуальна та потребує
вирішення.
Як продовжити освітню діяльність, як перетворити технології на корисний ресурс, і як перейти в
цифровий простір без втрат - гострі питання сучасних освітніх закладів.
Світові виробники IT-рішень зробили вагомий внесок в організацію дистанційного навчання, надаючи
на період карантину безкоштовний доступ до сервісів відеозв’язку, цілодобову технічну підтримку та
ліцензії на використання корисних у навчанні додатків та ПЗ.
При переході на дистанційне навчання важливо, серед великого розмаїття, правильно обрати
платформу для проведення відеоконференцій. Слід звернути увагу на наступні критерії:
Тривалість відео-сесії
Можлива кількість підключених учасників
Навантаження на мережу
Якість аудіо та відео зв’язку
Деякі українські університети здобули досвід дистанційного навчання ще до початку карантину,
тож повний перехід на цей формат та вибір платформи не викликали вагомих труднощів або затримок.
Одним з таких ВНЗ є Сумський державний університет, який з початку 2000-х років активно
впроваджує електронну форму освіти: надає необхідні навчальні матеріали, завдання та здійснює
спілкування через електронні сервіси. Знайомиться та тестує нові платформи відеозв’язку. Однією з
таких стала Cisco Webex.
ITIS, як системний інтегратор та Gold Partner Cisco, організував для СумДУ доступ до Webex для
якісної організації дистанційного навчального процесу.

Cisco Webex це:
Дистанційне навчання та атестація
Початок заняття в один клік
Організація студентів у групи для роботи
Можливість ділитися контентом
Інтерактивна дошка для візуалізації матеріалу
До 1000 осіб в режимі реального часу
Висока чіткість аудіо та відеозображення
Можливість запису відеозустрічі
Конфіденційність та безпека
Інтеграція з офісними програмами

Cisco Webex - високо захищене і
надійне рішення
відеоконференцзв’язку виробника
світового рівня.
Легке в розгортанні і користуванні,
передбачає інтеграцію з офісними
програмами та месенджерами.

Про результати впровадження та позитивний досвід спілкувалися з начальником Центру
комп'ютерних технологій Сумського державного університету - Півнем Андрієм.

“

Які платформи відеозв’язку використовувалися для дистанційного навчання раніше?
Ми частково практикували дистанційне навчання ще до карантину, з початку 2000-х років, та активно
цікавилися різноманітними платформами для відеоконференцій. Проводили лекції у GoogleMeet,
Microsoft Skype для бізнесу, що дозволяють зібрати до 250 осіб одночасно, а також, Zoom. Cisco Webex
дозволяє одночасно залучити до 1000 глядачів і це відкрило нам нові можливості.

Чим вас ще зацікавила платформа Cisco Webex?
Про Cisco Webex мені було відомо досить давно, - це одна з найпотужніших платформ. Серед основних
переваг слід відмітити високу якість відео та чіткість аудіо, що значно полегшують сприйняття та
освоєння інформації студентами.
Як швидко відбувся процес переходу на нову платформу?
З моменту нашого звернення до першої лекції пройшли лічені дні. Наші викладачі вже мали досвід
роботи з платформами для відеозв’язку, тому адаптація до нового інтерфейсу та налаштування процесу
не викликали жодних проблем. Студенти також позитивно відреагували на Cisco Webex та активно
відвідували лекції та семінари.
Cisco Webex використовувалася лише для проведення лекцій?
Платформа використовувалася для проведення вчених рад, а також передвиборчих зустрічей з
кандидатами на пост ректора, на яких було присутньо 300-500 слухачів. Разом з представниками
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти через Webex ми успішно змогли провести
семінар-нараду щодо особливостей проведення ЗНО-2021 для працівників і випускників фахових
коледжів та закладів загальної середньої освіти м. Суми та Сумської області. На семінар зареєструвалося
близько 700 бажаючих, з яких були присутні більше 500. Cisco Webex впорався з усіма завданнями на
відмінно!
Чи користуєтесь ви суміжними додатками та ПЗ?
Окрім Cisco Webex, ми використовуємо:
Google Classroom, що дозволяє кожному студенту
отримувати доступ до навчальних матеріалів у
будь-який потрібний момент
Microsoft 365, в якому є необхідні програми для
виконання завдань
Microsoft Teams - для швидкого спілкування

”

Ключові показники:
180 днів активного використання
27 500 відвідувань
186 лекцій /семінарів /зустрічей
15 викладачів
190 осіб — середня кількість учасників
1,5 год — середня тривалість одного заходу
563 — найбільша кількість учасників заходу

З Cisco Webex, викладачі і студенти Сумського державного університету змогли продовжити роботу у
звичному режимі та освоїти навчальну програму без затримок, згідно плану. Платформа значно
розширила можливості співробітників, починаючи з проведення потокових лекцій та закінчуючи
масштабними науковими конференціями для більш ніж 500 учасників одночасно, стала надійним
помічником у проведенні передвиборчих кампаній на посаду ректора університету.
Карантин та дистанційне навчання продовжуються, але завдяки спільним зусиллям та ІТ-технологіям,
люди майбутнього мають можливість отримувати гідну освіту та впевнено рухатись до мети, і Cisco
Webex, вкотре, це довів, впоравшись з усіма завданнями!
Компанія ITIS пишається тим, що долучилася до цього проекту, адже головною метою нашої діяльності
незмінно залишається забезпечення безперебійного та надійного функціонування ІТ-інфраструктури
бізнесу чи структури, незалежно від виду діяльності. Для досягнення цієї мети, ми успішно співпрацюємо
зі світовими лідерами, що пропонують найбільш сучасні та інноваційні продукти.

ПРО ITIS
Найбільш динамічний системний інтегратор України та партнер більше сорока світових вендорів-виробників
обладнання та програмних рішень. ITIS надає повний комплекс ІТ-послуг, від оцінки потреби та проектування
рішень до покращення досвіду використання та сервісного обслуговування.

+38 044 334 42 35

marketing@itis.net.ua

itis.net.ua

вул. Кирилівська, 121-а
БЦ «Концепт», Київ

