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Система управління навчанням (LMS)
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Наше рішення, побудоване на основі автоматизованої системи управління навчанням (LMS), 
забезбечує ефективне навчання співробітників

Варіанти подачі матеріалу для дистанційного навчання 

Формат Переваги Недоліки 

1 Інформаційні слайди 

▪ Висока швидкість підготовки та адаптації 
матеріалів 

▪ Відсутність потреби залучати зовнішніх 
підрядників 

▪ Невисока вартість 

▪ Неефективний формат подачі інформації 
для користувача, що може негативно 
впливати на ефективність сприйняття 
матеріалу 

2 Інформаційні слайди з  
аудіосупроводом

▪ Відносно нетрудомістка підготовка 
матеріалів 

▪ Можливість впливу на слух збільшить 
ефективність донесення матеріалу 

▪ Зміна уваги користувача на користь 
звукової доріжки з втратою уваги на 
деталізований матеріал, представленого 
на слайді 

3 
Інформаційні слайди з  

аудіосупроводом і 
анімаційними додатками

▪ Легкість сприйняття матеріалу для 
користувачів 

▪ Можливість побудови навчального курсу, 
який об'єднує всі лекції в єдину історію 

▪ Трудомісткий процес підготовки 
навчальних матеріалів 

▪ Необхідність залучати зовнішнього 
підрядника 

▪ Висока вартість 

4 Навчання у вигляді гри 

▪ Легкість сприйняття матеріалу
користувачами

▪ Елемент азарту стимулює проходження 
навчального матеріалу в повному обсязі 

У рамках розробки 
курсу ми допомагаємо 
підібрати найбільш ефективний 
варіант подачі навчальних 
матеріалів для цільової 
аудиторії. 
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Першим кроком в роботі з системою LMS Docebo є реєстрація користувачів для отримання 
доступу на платформу навчання 

Для початку роботи з Docebo ми будемо  
очікувати від вас список співробітників, яким
необхідний доступ до системи навчання

Після реєстрації в LMS кожний співробітник отримає
повідомлення про надання доступу, а також реквізити 
для входу на платформу 

У своєму особистому профілі співробітнику буде 
доступний список курсів, інформація про його
активність і статус виконання курсів 
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Система LMS Docebo дозволяє контролювати процес проходження навчання
працівниками і реалізувати індивідуальне навчання кожного співробітника 

За допомогою функціоналу LMS Docebo онлайн тренінги або навчальні матеріали можна призначати
відразу всім співробітникам, так і індивідуально 

Система LMS Docebo дозволяє
завантажувати курси на різну тематику, а 
також різних форматів 
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Функціонал LMS Docebo також дозволяє налаштовувати розсилки з нагадуванням про 
необхідність завершення призначених курсів, а також розсилки з новинами

У разі недотримання термінів завершення курсів, система LMS 
Docebo дозволяє відправляти нагадування співробітникам, при 
цьому ставити в копію їх керівників 

Також за допомогою LMS Docebo можна
налаштовувати розсилки для отримання актуальної 
інформацію про передові практики захисту 
інформації 
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LMS Docebo дозволяє отримувати актуальну інформацію про стан навчання співробітників 
та ініціювати додаткові заходи з навчання 

DEMO 

https://ey-ua.docebosaas.com/pages/115/information-security
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Оксана Гонтар 

Дмитро Лазученков 
Лідер напряму управління інформаційними 
технологіями та ІТ-ризиками

Менеджер напряму управління
інформаційними технологіями та ІТ-ризиками 

Dmytro.Lazuchenkov@ua.ey.com

Oksana.Gontar@ua.ey.com

Якщо вас зацікавила наша пропозиція або у вас 
виникли питання - звертайтеся до нас 


