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ХМАРНИЙ РЕСУРС «SALESFORCE CRM HIGHER EDUCATION» 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ  
 

На підставі досліджень С. Литвинової, О. Спіріна, М. Шишкіної для 

створення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу медичних 

ЗВО на основі хмарних технологій ми обрали хмарну платформу SalesForce 

(https://www.salesforce.com/), яка нині є найбільшим у світі спеціалізованим 

SaaS-провайдером, який надає доступ до власної CRM-системи (система 

управління відносин із клієнтами) [1; 2; 3]. 

SalesForce HEDA (Higher Ed Data Architecture) є спеціально розробленим 

продуктом, котрий дозволяє ЗВО будь-якого розміру забезпечити успішність 

навчання студентів упродовж усього терміну навчання від перспективи вступу 

студента до ЗВО до повного завершення навчального циклу з високим 

професійним рівнем випускників. За допомогою цієї платформи медичні ЗВО 

можуть створити не лише навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу, але й керувати цим процесом у межах суб’єкт-суб'єктних відносин, 

створюючи потужну інформаційну систему. Платформа надає можливості 

повністю охопити освітній процес, починаючи від відбору студентів та 

отримання даних про них, надання кожному студентові індивідуальної 

підтримки упродовж навчання, оперативного зворотного зв’язку між 

викладачами та студентами до професійної реалізації випускників після 

закінчення ними повного курсу навчання. 
 

 
 

Для доступу до хмарного ресурсу зробіть наступне: 
 

1. Зареєструйте власний аккаунт Google 

mailto:gordienkoasia@gmail.com


2. Надішліть власну електронну адресу на адресу на 

gordienkoasia@gmail.com (користувач з правами адміністратора) 

3. Ми надамо доступ Вам до електронних навчальних ресурсів, які 

можна побачити відповідно то відведеної ролі у освітньому процесі. 

4. На вашу електронну пошту буде надіслано автоматичний 

інформативний лист з доступом до середовища. 

 
 

5. Перейдіть за посиланням https://login.salesforce.com шляхом 

натиснення на кнопку (Verify Account) для створення персонального акаунту 

відповідно до обраної ролі користувача (адміністратор, викладач, студент, 

працівники навчальної частини та ін.) 

6. Після переходу до сторінки авторизації Ви зможете змінити власний 

пароль для входу до середовища. ( Це одноразова операція, кожного наступного 

разу Вас одразу буде перенаплавлено до середовища). 
 

До Хмарного ресурсу входять такі модулі: 

 Перелік Кафедр медичного ЗВО з можливістю редагування та 

попопвнення контенту; 

 
 

 Перелік Викладачів, котрі задіяні на кафедрах. 
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 Перелік Дисциплін котрі доступні відповідно до освітньої програми 

конкретного студента, який навчається відповідно до факультету, курсу.  



 
 

 Перелік змістових навчальних Модулів відповідно до кожної 

навчальної дисципліни до яких має доступ авторизований та аутентіфікований 

користувач. 

 
 

 Перелік Лекцій та Практичних (Лабораторних) занять відповідно 

до змістового модуля. 

 Електронний Журнал відвідування студентів (Візити), доступний 

тільки адміністраторам та викладачам (відповідно до дисципліни яку викладає, 

груп студентів) із залежністю до взаємодії оцінювання успішності студентів. 

(вкладинка Оцінки). 

 Перелік Студентів прикріплених до Групи та Факультету. 

 



 
 

 

 

 Прикріплена бібліотека Файлів котра за своєю ієрархією є буфером 

даних для доступу до сутностей Дисциплін => Лекції + Практичні + 

Лабораторні заняття, у якій зберігаються всі навчально-методичні матеріали. 

Наприклад, матеріали до дисципліни «Біологічна фізика» містять: лекції, 

практичні роботи, індивідуальні завдання, електронну бібліотеку, методичні 

рекомендації, тести, а також електронний посібник. Ці матеріали складають 

електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (ЕНМКД). 

Зазначимо, що для усіх студентів кожного з курсів надається доступ до 

папок, в яких міститься навчальний матеріал, який розподілений в Бібліотеці 

файлів відповідно до доступних дисциплін, далі – за папками Лекції, Практичні 

роботи, Методичні рекомендації, Індивідуальні завдання, Тести. 

Усі студенти-медики мають доступ до розкладу занять у таблицях Google. 

З метою контролю студентів використовуються файли Google Таблиці, в яких 

фіксується явка та успішність студентів – своєрідний електронний журнал обліку 

успішності. Для всіх студентів ЗВО відкритий доступ до навчальних матеріалів, 

в яких містяться ЕНМКД та завдання для контролю знань по кожному з напрямів 

підготовки. 

На рисунку зображено орієнтований матеріал з дисципліни «Медична і 

біологічна фізика». 

 
 

 



Також для отримання зворотного зв’язку між викладачем та студентом 

хмарна платформа оснащена блогом, котрий можна використовувати для 

безпосереднього освітнього менеджменту та моніторингу наукової та навчальної 

діяльності та потреб викладачів та студентів. 

1. Можливість ведення блогу для викладача. 

 
 

2. Можливість створення опитування для інших учасників освітнього 

процесу, як ефективний моніторинг навчальної та наукової діяльності 
 

 
 



2. Створення бесід для обговорення навчального процесу.
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