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НРЕН України Асоціація УРАН

NREN – National Research and Education Network
Національна науково-освітня телекомунікаційна мережа

НРЕН - спеціалізований інтернет-провайдер, створений для
забезпечення потреб науково-освітньої спільноти країни в
інформаційно-комп'ютерних технологіях.

НРЕН України - Асоціація УРАН: неприбуткова організація,
засновниками є ВНЗ України IV-го рівня акредитації, установи
НАН та Академія педагогічних наук України

www.uran.ua
www.panorama.uran.ua



Асоціація УРАН

➢ Цифрові послуги (власної розробки і розробки GÉANT)

➢ Доступ до високошвидкісних каналів пан’європейської мережі для науки і освіти 



eduMEET



eduMEET

➢ веб-орієнтований безпечний сервіс онлайн спілкування з використанням якісного

відео, звуку, колективного чату, трансляції екрану та обміну файлами

➢ розробка GÉANT для науково-освітньої спільноти

➢ створений на основі інтернет-протоколу WebRTC (Web Real-Time Communication) з

відкритим кодом

o Не потребує спеціального програмного забезпечення, працює у браузері
o Простий інтерфейс, базовий функціонал
o Має українську локалізацію



eduMEET

Рекомендації розробників щодо веб-браузера:

✓ Chrome (остання версія)
✓ Firefox (остання версія)

✓ Інші браузери, які підтримуються (в останній версії):
• Opera
• Edge
• Safari

Максимальна кількість учасників залежить від ресурсів сервера.

Досвід користувачів УРАН – до 200 людей у віртуальній кімнаті.



Початок роботи

edumeet.uran.ua

Інструкція від 
розробників (англ.)

Інструкція від ХНЕУ 
ім. С.Кузнеця (укр.) 

panorama.uran.ua

edumeet.org



Демонстрація роботи 
eduMEET



WebClass



WebClass

➢ платформа для проведення відеоконференцій, онлайн семінарів, лекцій, робочих нарад,

вебінарів, обговорень тощо

➢ побудований на базі BigBlueButton – простого у використанні програмного забезпечення з

відкритим кодом

o Не потребує спеціального програмного
забезпечення, працює у браузері

o Авторизація організатора - через
eduGAIN або через персональний
акаунт

o Має українську локалізацію

Інструкція від Інституту 
магнетизму (укр.) 

panorama.uran.ua

Інструкція від Карлтонського університету, Канада (англійською мовою):

https://carleton.ca/culearnsupport/instructors/bigbluebutton/



WebClass

Системні вимоги:

✓ персональний комп’ютер (планшет, смартфон): DualCore/2Гб оперативної пам’яті (4GB 
of memory and a 2Ghz processor);

✓ операційна система – будь яка;
✓ інтернет підключення;
✓ інтернет браузер з підтримкою HTML5, WebRTC.

Рекомендовано:

✓ останні версії Google Chrome, Mozilla Firefox або Edge.
✓ бажана наявність аудіо-відео обладнання.
✓ для демонстрації екрану краще використовувати FireFox або Chrome – та пропускну 

здатність від 1 Мбіт/сек.



Приклади використання

Київський Палац дітей та юнацтва: вебінари,
семінари

Житомирський обласний ІППО: онлайн-
конференції, обмін досвідом



Приклади використання

Сквирська районна державна адміністрація,
сектор освіти: наради

Київська обласна державна адміністрація,
департамент освіти і науки: воркшопи,
наради



Приклади використання
Народна українська академія, м. Харків:
різні заходи, від батьківських зборів до
урочистих подій і міжнародних конференцій

Інститут магнетизму НАН України та МОН України:
Міжнародна конференція «Сучасні проблеми
фізики твердого тіла та статистичної фізики»,
вересень 2020



Демонстрація роботи 
WebClass



Приєднання до відеозустрічі







Загальний
вигляд
екрану



Використання онлайн опитувальникa 
WebClass

1. Натисніть +

2. Створіть 
опитувальник
(шаблон або 
власний)

3. Опублікуйте 
та 
прокоментуйте 
результат



Розподіл аудиторії по малих групах (WebClass)

УВАГА: Загальний чат і спільні нотатки
малих груп зникнуть, як тільки кімнати
закриються, і весь вміст буде втрачено.
За потреби його зберегти
використовуйте меню чату.



Меню керування учасниками



Спільні нотатки (WebClass)
Щоб додати доступ учасникам до ведення спільних нотаток

Розблокуйте



Запитання від учасників



Як організовувати інтерактивну групову 
роботу на заняттях? 

➢ Запитання учнів у чаті, відповіді викладача по ходу заняття або в кінці (eduMEET,
WebClass)

➢ Діалог під час заняття

➢ Демонстрація відео та презентацій (WebClass)

➢ Розподіл аудиторії на малі групи для моделювання ситуації або обговорення задачі:
модератор в кожній групі, фіксований час роботи, тези від кожної групи – для всієї
аудиторії (WebClass)

➢ Використання онлайн-опитувальників (зовнішніх - eduMEET, WebClass), внутрішніх
(WebClass): встановлення контакту, перевірка знань, мозковий штурм тощо



Використання зовнішніх онлайн 
опитувальників
Викладач (ведучій наради, тренінгу, заходу) заздалегідь готує опитування - www.mentimeter.com

код для учасників у безкоштовній версії –
лише 2 запитання

інтерфейс - англ. мовою
запитання - будь-якою



Використання зовнішніх онлайн 
опитувальників
Викладач (ведучій наради, заходу) запускає опитування та демонструє екран (eduMEET, WebClass)

Студент відповідає

www.menti.com + код
Студент бачить

(екран eduMEET, WebClass)



Moodle має плагіни для інтеграції обох сервісів – WebClass (BBB) та eduMEET

Інтеграція систем відеоконференцій з LMS



Які послуги пропонуєте для…

➢ Функціонування електронних бібліотек?

Програмне забезпечення dLibra від
партнерів з Польського НРЕН PSNC:
- користується бібліотека КПІ ім. Ігоря

Сікорського;
- може бути надане безкоштовно у рамках

участі в проєкті EaPConnect (за запитом,
розглядається індивідуально)

- може бути розгорнуте на хмарному
сервісі УРАН (за кошти)

dlibra.uran.ua

➢ Інтерактивного викладання філософських дисциплін?
➢ Підготовки фахівців з напрямку «комп'ютерні науки»?
➢ Спілкування з метою обговорення та пошуку шляхів вирішення важливих технічних 

та економічних задач залізничного транспорту?

eduMEET&WebClass



➢ Можливість отримання студентами акаунтів для реєстрації та
використання різноманітних сервісів в європейських ЗВО під час
академічної мобільності

➢ Наскільки небезпечні реєстрація та включення в різні сайти?

➢ Як я можу захистити себе від оприлюднення та доступу до моїх власних
даних ЗМІ?

Система авторизації за технологією єдиного входу (SSO), розроблена для науки і 
освіти, європейський стандарт

ТЕМА НАСТУПНОГО ВЕБІНАРУ



Приклад використання eduGAIN: створення 
цифрового студентського квитка



Функціонал eduMEET
Чи буде реалізовано функцію модератора? Щоб примусово вимкнути мікрофон, заблокувати вхід гостям
(по ІР) та конкретним юзерам з Google акаунтом в межах конкретної кімнати?

➢ Зараз: модератор – кожний, хто авторизований через акаунт Google (eduMEET не розрізняє статус      
і посаду особи) 

➢ Незабаром: авторизація через eduGAIN (eduMEET надаватиме статус модератора викладачам) 
➢ Авторизація через LDAP закладу, якщо заклад замовляє індивідуальний екземпляр eduMEET у хмарі 

УРАН

Чи планується функція показу слайдів з PowerPoint?

➢ Невідомо
➢ Рішення: демонструвати свій екран і презентувати слайди на комп’ютері

Як можна показати відео зі звуком учасникам конференції?

➢ Поки що ніяк
➢ Рішення: використовувати не eduMEET, а WebClass

Чи буде функція планування кімнат наперед?

➢ Ні



Які характеристики серверу потрібні для BigBlueButton, щоб
тримати велику кількість користувачів онлайн (наприклад,
500-1000)



Який найзручніший і доступніший сервіс 
для здобувачів вищої освіти?

Найзручніший:
• той, до якого ви звикли (?)
• той, який легко освоїти (eduMEET «простіше» за WebClass)
• той, який має максимальний функціонал під ваші потреби (для повноцінних лекцій, 

семінарів, перевірки знань – WebClass)

Найдоступніший:
• той, який легко розгорнути у найкоротші строки (eduMEET є у відкритому доступі, 

WebClass швидко розгортають фахівці УРАН)



✓ Мають програмне забезпечення з відкритим кодом - можна використовувати в
різних сферах

✓ Працюють просто у браузері (не потребують окремого застосунку)

✓ Інтегруються з Moodle (особливо важливо для освітян)

✓ Мають українську локалізацію (у т.ч. інструкції українською)

✓ eduMEET може демонструвати відео 4К і з декількох ракурсів

✓ WebClass має широкий власний функціонал для проведення навчання та великих
заходів (завантаження презентацій і відео, опитувальник, розподіл по кімнатах,
спільні нотатки тощо)

Переваги використання eduMEET та WebClass 
у порівнянні з іншими платформами



- розроблений як відповідь на пандемію COVID;
- надається безкоштовно з березня 2020 року до кінця учбового року 2021

- платно за запитом, в залежності від потреб у кількості заходів та їхніх учасників;
- ціни – panorama.uran.ua (Послуги WebClass)

Умови надання послуг

dopomoga@uran.ua



Дякуємо за увагу


