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Сьогодні зростають вимоги до організації та якості навчально-виховного процесу, 

з‘являються нові можливості для всебічного розвитку студента, швидкими темпами 

розвиваються нові, більш ефективні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), зокрема 

хмаро орієнтовані навчальні середовища (ХОНС), запровадження яких у систему вищої освіти 

дає можливість створювати такі управлінські й навчальні структури, використання яких 

забезпечує не тільки необмежений доступ до електронних освітніх ресурсів, а й новітні умови 

комунікації та співпраці викладачів та студентів. 

Під хмаро орієнтованим навчальним середовищем (ХОНС) розуміють штучно 

побудовану систему, що за допомогою хмарних сервісів забезпечується навчальна 

мобільність, співпраця викладачів та студентів для ефективного досягнення дидактичних 

цілей [4]. 

Таке навчальне середовище реалізовується на факультеті інформатики з використанням 

хмарних сервісів від провідних компаній світу. Серед відомих провідних компаній, які 

надають можливості створення хмаро орієнтованого навчального середовища, є Google, 

Microsoft, Amazon, IBM і т.д. 

Що стосується стану впровадження хмаро орієнтованого навчального середовища на 

факультеті інформатики, то на даний момент на факультеті використовуються хмарні сервіси 

від компаній Google та Microsoft [1]. 

Всі навчально-методичні матеріали всіх дисциплін розміщено у системі управління 

навчальними курсами MOODLE, що надає можливість студентам та викладачам отримувати 

доступ до навчальних матеріалів у будь-який зручний час з використанням хмарних сервісів 

[3]. 

Для підтримки навчального процесу на факультеті всім викладачам та студентам 

факультету інформатики надається доступ до облікового запису корпоративної пошти від 

Google. Маючи такий обліковий запис корпоративної пошти, всі користувачі отримують 

доступ до сервісів, які надаються компанією Google для навчальних закладів.  

Перше, на що хотілось звернути увагу у контексті хмаро орієнтованого навчального 

середовища – це параметри хмарного сховища. Хмарне сховище даних – це он-лайн сховище, 

в якому дані зберігаються на численних, розподілених в мережі серверах, що надаються у 

користування викладачам та студентам, а саме від компанії Google – 10 Тбайт, та від компанії 

Microsoft у Office 365 – 1 Тбайт  для кожного користувача відповідно [2]. 

По-друге, за допомогою хмарних сервісів можна використовувати сучасні засоби 

ідентифікації користувачів, через використання яких  підтримується концепція єдиного входу 

в мережу. Єдиний вхід у мережу – це, у першу чергу, вимога зручності для користувачів.  

Так використовуючи один обліковий запис корпоративної пошти, студенти та 

викладачі отримують доступ: 

– до системи управління навчальними курсами MOODLE факультету інформатики та 

університету. 

– до системи “Електронний розклад”, яка була розроблена та створена з використання 

хмарних сервісів від Google  Студенським конструкторським бюро факультету інформатики 

та впроваджена на ряді факультетів Центром цифрофих технологій навчання  у рамках проекту 

“Електронний Університет”.  



– до системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів, яка розроблялася та 

впроваджується викладачами кафедри комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань  у 

рамках проекту прикладного дослідження, науково-технічної (експериментальної) розробки 

за рахунок видатків державного бюджету «Інформаційно-аналітична система самооцінювання 

освітньої діяльності педагогічних університетів». 

– до інформаційно-аналітичної системи “Управління навчальним процесом”, а саме до 

підсистеми ПС-журнал. На даний момент проводиться узгодження роботи існуючих 

комп'ютерних систем, які впроваджені в університеті, а саме інформаційно-аналітичної 

системи “Управління навчальним процесом” (навчально-методичний центр) та системи 

управління навчальними курсами MOODLE з використанням хмарних технологій. 

Всі зазначені факти свідчать про те, що хмаро орієнтоване навчальне середовище 

факультету інформатики використовується як одна з складових комплексної фахової 

підготовки майбутніх вчителів інформатики та фахівців ІТ-напрямку. Випускники факультету 

інформатики є фахівцями з фундаментальною математичною та інформатичною підготовкою, 

які зможуть реалізувати отримані знання не тільки  в освіті, а і бути конкурентними на ринку 

праці в будь якій галузі людської діяльності, в тому числі і з впровадження ними хмаро 

орієнтованих та туманно орієнтаваних технологій. 
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