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8 Ш етеп і:
Ву зиЬтііііпд а тапизсгірі іо іЬіз _)оитаі, еасЬ аиіЬог ехріісіііу сопґігтз іЬаі іЬе тапизсгірі 
тее із  іЬе ЬідЬезі еіЬісаі зіапгїаггїз ґог аиіЬогз апй соаиіЬогз. ЕасЬ аиіЬог аскпотоіегїдез іЬаі ґаЬгісаііоп 
оґ йаіа із ап е§ге§іоиз гїерагіиге ґгот  іЬе ехресіей погтз оґ зсіепііґіс сопйисі, аз із іЬе зеіесііуе 
герогііпд оґ йаіа тоііЬ іЬе іпіепі іо тізіеай  ог гїесеіуе, аз тоеіі аз іЬе іЬей оґ йаіа ог гезеагсЬ 
гезиііз ґгот  оіЬегз. Ву аскпотоіегїдіпд іЬезе ґасіз еасЬ аиіЬог іакез регзопаі гезропзіЬііііу ґог іЬе 
ассигасу, сгегїіЬііііу апй аиіЬепіісііу оґ гезеагсЬ гезиііз гїезсгіЬегї іп іЬеіг тапизсгіріз. Аіі іЬе агіісіез 
аге риЬіізЬей іп аиіЬог'з ейіііоп.

ТЬе ]оигпа1 із Нзіегї апгі ііиіехесі іп:

Ш Б Е Х  С О Р Е К Ш С Ш : ІС У  2014: 70.95

О ЬО В А Ь ІМ РА СТ РА С ТО К 2013 : 0.545; 2014: 0.676;
2015 : 0.787

М К О  ЗР А С Е З сш отіріс  іо ш к а ь  ім ра с т  Р а с т о к : 2013 : 2.642; 2014: 4,685

ІЗ І (іо т е к к а т ю к а ь  Зсш отіріс  Еч б е х м о ) ІМРАСТ РАСТОК: 2013:: 0.465; 2014: 1.215

Б ік есто ку  о р  Ке зе а к с н  і о ш к а ь  Еч б е х м о  

И ь к іс ш  Ш ев  Оьо в а ь  Зе к іа ьз  Б ікесто ку  

Ш іо к  О р Шт ек к а т іо к а ь  А ззо с іа т іо ш  У еа к в о о к  

8 с ш в б

А с а б е м іа .е б и

О о о о ье  Зс н о ьа к
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навчального середовища
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Рарег гесе^еіі 17.06.2106; Кєуізєіі 22.06.2106; Ассеріеіі Гог риЬІісаІіоп 28.06.2106.

Анотація. Стаття присвячена перспективам використання хмарних сервісів в освіті, а саме, хмаро орієнтованої системи 
управління навчанням Саотаз як компоненту хмаро орієнтованого навчального середовища. Розглянуто трактування 
базових понять хмаро орієнтованого навчального середовища. Визначено,що можна робити за допомогою системи Саотаз, 
які можливості вона надає учасникам навчального процесу. Встановлено, що використання Саотаз у хмаро орієнтованому 
навчальному середовищі створює умови для активної співпраці, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
гнучкості та індивідуалізації навчального процесу, збільшення частки самостійної діяльності студентів тощо.

Ключові слова: навчальне середовище, система управління навчанням, комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище, 
хмарні технології, хмарні сервіси, хмаро орієнтоване навчальне середовище.

Вступ. Активне використання сучасних ІКТ, в яких 
надзвичайної актуальності набувають хмарні сервіси, 
у системі вищої освіти обумовило впровадження 
систем управління навчанням (СУН) в організацію 
навчально-виховного процесу ВНЗ. Такі системи 
здатні індивідуалізувати процес навчання, підвищити 
його якість та ефективність, знизити витрати на нього. 
Розробниками групи Агїуапсегї і̂к^гіЬи^егї ^еатіп§ 
[17] визначено, що: в середньому за годину на одного 
студента групи приходиться приблизно 0,1 питання; 
при індивідуальному навчанні студент може спитати 
або відповісти на 120 питань за годину; для 98% 
студентів ефективність індивідуальної роботи вища 
на 50% ніж в групі. Побудова індивідуальної 
траєкторії навчання, по-перше, відповідає особистіс- 
ним цілям, потребам та інтересам студента, по-друге, 
покращує результати його роботи, по-третє, втілює 
сучасні підходи у навчанні, а саме: особисто-орієн- 
тований, індивідуальний та компетентнісний. На 
даний час таких систем існує дуже багато, розглянемо 
хмароорієнтовану СУН Сапуакяк компонентхмаро 
орієнтованого навчального середовища (ХОНС).

Короткий огляд публікацій по темі. Проблема 
впровадження системи управління навчанням у нав
чально-виховний процес висвітлена у працях вітчизня
них науковців, які в основному розглядають систему 
МооШе Ю. М. Богачков, І. В. Герасименко, К. Р. Колос,
В.М. Кухаренко, С.В. Лисоченко, О.П. Пінчук, А.Ф. Ма- 
нако,Б. Б. Сусь, Ю. В. Триуста та ін, деякі аспекти 
системи управління навчанням Сапуак були описані в 
роботах дослідників А. Л. Бочкова та Б. В. Раднаєва.

Теоретичні засади проектування, використання, 
розвитку хмаро орієнтованого навчального середови
ща, його суб’єктів, характеристик та компонентів 
аналізують С. Г. Литвинова, М. В. Попель, М. В. Рас- 
совицька, А. М. Стрюк, М. П. Шишкіна та ін.

Проведений аналіз наукових праць свідчить при 
недостатнє вивчення можливостей використання 
системи управління навчанням Сапуак при створенні 
хмаро орієнтованого навчального середовища.

Мета статті полягає у висвітлені хмаро орієнтованої 
системи управління навчанням Сапуак як компоненту 
хмаро орієнтованого навчального середовища.

Матеріали та методи. Під час проведення дослід
ження застосовувались наступні методи: теоретичний

-  аналіз навчальних посібників, монографій, статей, 
матеріалів науково-методичних конференцій з проб
леми використання СУН Сапуак у ХОНС; емпіричні -  
педагогічні бесіди з фахівцями, викладачами та сту
дентами, узагальнення отриманих результатів.

Виклад основного матеріалу. Дослідження цієї 
проблеми потрібно розпочати з визначення базових 
понять «навчальне середовище», «система управління 
навчання», «комп’ютерно орієнтоване навчальне се
редовище», «хмарні технології», «хмарні сервіси», 
«хмаро орієнтоване навчальне середовище».

В. Ю. Биков трактує навчальне середовище як 
штучно побудовану систему, структура і складові якої 
створюють необхідні умови для досягнення цілей 
навчально-виховного процесу [2, с. 60]. Існують й ін
ші тлумачення цього поняття, які дають вітчизняні 
науковці, зокрема: Ю. О. Жук [5], В. В. Лапінський 
[9] та ін. Розглянемо наступні поняття, які з’являють
ся у системі освіти завдяки широкому використанню 
ІКТ в навчально-виховному процесі.

На думку Н. М. Болюбаш, системи управління нав
чанням дозволяють реалізовувати функції управління 
навчанням, мають елементи управління процесом 
навчання, автоматизують представлення навчального 
контенту потрібним студентам в потрібний час, конт
роль використання навчальних ресурсів, адмініст
рування окремих слухачів і груп, організацію взаємо
дії з викладачем, звітність і т. д. [3].

І. В. Іванюк надає наступне визначення системи 
управління навчанням -  інтерфейс, який забезпечує 
перевірку автентичності входу в систему, он-лайн 
ресурси, зв'язок, тести, загальні файли, бази даних і 
послуг для полегшення роботи онлайн-класу [6]. 
Вчений А. Л. Бочков стверджує: «Система управління 
навчанням -  основа системи управління навчальною 
діяльністю, використовується для розробки, управ
ління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із 
забезпеченням спільного доступу [4, с. 44].

Ю. О. Жук під комп’ютерно орієнтованим навчаль
ним середовищем (КОНС) розуміє «особистісно- 
орієнтоване навчальне середовище, у складі якого 
присутні, у міру необхідності, апаратно-програмні 
засоби інформаційно-комунікаційних технологій» [5]. 
Також уточнюють це поняття такі українські нау
ковці: Н. В. Сороко [14, с. 41], К. Р. Колос [7] та ін.
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B. Ю. Биков у своїх дослідженнях розглядає закрите 
та відкрите КОНС [1].

Перейдемо до визначення поняття «хмарні тех
нології». На думку С. Г. Литвинової, це новий сервіс, 
основне завдання якого полягає у віддаленому вико
ристанні засобів обробки та зберігання даних [12]. 
Також своє визначення дають спеціалісти Націо
нального інституту стандартів і технологій США [20], 
Майкл Міллер [19] та ін.

Як зазначають М. П. Шишкіна та М. В. Попель, 
хмарні сервіси -  це сервіси, призначені для того, щоб 
робити доступними користувачеві прикладне прог
рамне забезпечення, простір для зберігання даних та 
обчислювальні потужності через Інтернет [16].

Поняття «хмаро орієнтованого навчального сере
довища (ХОНС)» є новим у сучасній науці, а тому 
досить мало дослідників його розглядають. Зокрема,
C. Г. Литвинова під ХОНС розуміє «штучно побудо
вану систему, що складається з хмарних сервісів і 
забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю 
педагогів і учнів для ефективного, безпечного досяг
нення дидактичних цілей» [10, с. 28; 11]. Також 
дослідниця дає таке визначення ХОНС -  спеціально 
створене навчальне середовище, що охоплює будь-які 
аспекти використання хмарних обчислень [13].

Надалі у нашому дослідженні будемо дотримуватись 
поглядів вищезазначених учених щодо базових понять.

Враховуючи той факт, що при створенні ХОНС 
використовуються хмарні сервіси, які «застосовують 
для того, щоб надавати користувачеві електронні 
освітні ресурси, що складають змістовне наповнення 
хмарно орієнтованого середовища, а також забезпечи
ти процеси створення і постачання освітніх сервісів» 
[16], необхідно розглянути їх моделі. Міжнародною 
організацією зі стандартизації (Іпіетаїіопаї Огдатга- 
Ііоп ґог 8іапгїаггїІ2аІюп, 180) виділені такі категорії 
хмарних сервісів: 8аа8 -  програмне забезпечення як 
сервіс, Раа8 -  платформа як сервіс, Іаа8 -  інфра
структура як сервіс [18]. Найбільш поширеними у 
використанні є хмарні сервіси, призначені для набуття 
навичок роботи з веб-сервісами та звичайними 
документами [8, с.51].

Дослідниками М. В. Рассовицькою та А. М. Стрю- 
ком запропонована модель хмаро орієнтованого 
середовища навчання інформативних дисциплін 
студентів інженерних спеціальностей [14], що склада
ється з різноманітних компонентів, одним з яких є 
засоби управління навчанням. До таких засобів від
носиться хмаро орієнтована система управління 
навчанням Са^ак, що є 8аа8-сервісом від освітньої 
технологічної компанії Іпкігисіиге. Ця система приз- 
наченадля середньої (Са^ак К-12) та вищої освіти 
(Са^ак НідЬег Ей), створена у 2008 році аспірантами 
Брайаном Уітмером та Девліном Дейлі університету 
Брігама Янга (штат Юта,США). Для її використання 
не потрібні потужні комп’ютери, встановлювати до
даткове ПЗ на комп’ютер, проблеми з обслугову
ванням (налаштування, оновлення, модернізація) бере 
на себе компанія-виробник, це програмне забезпе
чення (ПЗ) з відкритим кодом, вона доступна з різних 
пристроїв, легка у адмініструванні. За допомогою 
Са^ак можна створити відкрите навчальне
середовище; налагодити віддалену роботу суб’єктів

навчання; створити відкриті та закриті електронні 
курси, які складатимуться з модулів;мати доступ до 
навчального матеріалу незалежно від часу та місця 
знаходження; проводити контроль, оцінювання, 
взаємооцінювання знань; імпортувати та експортува
ти готові електронні курси; проводити моніторинг 
навчальних досягнень студентів; організовувати 
спільну роботу над проектами за допомогою Соодіе 
^оск; створювати вікі, тести (типи питань тесту: вибір 
декількох варіантів; вибір так/ні; заповнення порож
нього місця; заповнення декількох порожніх місць; 
декілька відповідей; декілька списків, що розгорають
ся; на співпадіння; числова відповідь; питання з 
формулою; питання есе; питання з завантаженням 
файлу; текст (нема питання)); проводити відеолекції, 
дистанційні конференції, дискусії, консультації тощо.

СУН Са^ак надає суб’єктам навчального процесу: 
розподілений доступ до навчального матеріалу; засо
би комунікації; аналітику діяльності студентів (учнів); 
спільну діяльність; зворотній зв’язок; інтеграцію з 
такими сервісами як РасеЬоок, Тшйег, 8куре, ^іпкей- 
Іп, ^іі§о, ^еИсюик.

Використання Са^ак у ХОНС створює умови для:
-  організації активної співпраці між учасниками 

навчального процесу проведення відеоконференцій, 
дискусій, консультацій, а також, використовуючи 
сервіси РасеЬоок, Тшйег, 8куре, ^іпкейIп;

-  активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів за рахунок використання у навчальному 
процесі сучасних засобів (СУН Са^ак у поєднанні з 
РасеЬоок, Тшйег, 8куре, ^іпкейIп, ^іі§о, ^еИсюик, 
Ооо§1е ^оск, МООС), методів (кейси, веб-квести, 
онлайн проекти тощо) та форм організації (відео 
лекція, опитування, тестування тощо) навчання тощо;

-  гнучкості навчального процесу: студент має 
можливість засвоювати матеріал у зручний для нього 
час, будь-якому місці, потрібному темпі та приділяти 
цьому стільки часу, скільки потрібно саме йому;

-  індивідуалізації навчання, яка орієнтує студента 
на задоволення власних освітніх потреб та інтересів, 
це відбувається, коли при вивченні конкретного 
навчального матеріалу він усвідомлює свої прогалини 
в знаннях та прагне їх ліквідувати шляхом самоосвіти. 
Це сприяє розвитку самосвідомості, самостійності та 
відповідальності з боку студентів.

-  збільшення частки самостійної діяльності
студентів; наприклад, викладач розміщує в одному 
місці, що є дуже зручно для студента, додатковий 
навчальний матеріал (аудіо, відео, мультимедійний) 
за темою або розділом, потім за допомогою електрон
ного тестування перевіряє його засвоєння або відбу
вається семінар по цьому матеріалу в аудиторії;

-  формування ІК-компетентності суб’єктів
навчання за рахунок знань, умінь, навичок та досвіду, 
який набувають учасники навчального процесу при 
використанні СУН Са^ак;

-  підвищення ефективності навчального процесу 
шляхом впровадження у навчальний процес сучасних 
ІКТ, засобів, методів, форм організації тощо;

-  формування сприятливого та комфортного
навчального середовища.

Розробники ПЗ акцентують увагу на підтримку
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взаємодії «викладач-студент» та розвиток концепції 
«навчання без втрат» за рахунок запису всього, що 
відбувається в класі та представлення аналітики в 
режимі реального часу. Таким чином,впровадження 
Сапуак у навчальний процес дозволить вдосконалити 
процес взаємодії між суб’єктами навчання та студента 
з навчальним матеріалом, індивідуалізувати процес 
навчання, організувати на більш високому рівні 
самостійну роботу студентів, сформувати вміння та 
навички працювати з сучасними ІКТ на практиці.

Результати та їх обговорення. З вищезазначеного, 
можна стверджувати, що необхідною умовою функ
ціонування ХОНС є досить високий рівень інфор
маційно-комунікаційної підготовки суб’єктів навчан
ня, також необхідно враховувати освітні потреби та 
вимоги студентів, їх індивідуальні особливості. Пот
рібно відмітити, що система Сапуак може бути 
використана в якості компонента ХОНС та допоможе

студентам у навчанні, співпраці та комунікації з 
викладачами і між собою, розвитку їх ІК-компе- 
тентності, викладачів же спрямує до впровадження у 
навчально-виховний процес сучасних хмаро орієн
тованих засобів, методів та форм організації нав
чання. На нашу думку, у зв’язку з тенденцією скоро
чення фінансування державою витрат на ПЗ та засоби 
навчання, можливо, саме цю СУН будуть викорис
товувати викладачі у ХОНС.

Висновки. СУН Сапуак є відкритою, надійною у 
використанні, сумісною (підтримка розповсюджених 
стандартів), модульною, має зручний та зрозумілий 
інтерфейс, в ній організований інтерактивний зв’язок
з викладачем за допомогою вебінарів та Соодіе ^оск, 
можливість проведення відеолекцій, створення тестів 
тощо. Проте, питання використання цієї системи є ще 
не до кінця вивченим та потребує уваги з боку ВНЗ, 
що прагнуть надавати сучасні освітні послуги.
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^еа^шп§ тапа§етепі *у*іет Сапуа* а* а сотропепі сіоигї огіепіегї 1еагпіп§ етігоптепі 
Когоіип О.
АЬ*ігасі. Аг1іс1е еп1і§Ь1епей ике оґ с1оий кегVІсек іп ейиса1іоп, пате1у, с1оийогіеп1ей РМ8 СапVак ак опе оґ 1Ье сотропеп1 с1оий 
огіеп1ей 1еатіп§ епVІ^оштеп1 (С0РЕ). Ше сопкійег 1Ье Іп1егрге1а1іоп оґ Ьакіс сопсер1к оґ С0РЕ. Б е 1егтіпей 1Ьа1 сап Ье йопе даі1Ь 
1Ье Ье1р оґ Сапуак, даЬа1 оррог1ипі1іек І1 ргоVІйек раг1ісірап1к ейиса1іопа1 ргосекк. І1 ік ек1аЬ1ікЬей 1Ьа1 1Ье ике оґ Сапуак оґ С0РЕ 
сгеа1ек сопйі1іопк ґог ас1ІVе соорега1іоп, епЬапсе 1еасЬіп§ апй 1еатіп§ оґ к1ийеп1к, йехіЬі1і1у апй іпйІVІйиа1І2ей 1еатіп§ ргосекк 
апй о1Ьегк.

Кеум>огЛх: Іеагпіпд етігоптепі, Іеагпіпд тападетепі зузіет, сотриіегогіепіеії Іеагпіпд етігоптепі, сіоиії іесЬпоІодіез, 
сіоиії зегуісез, сіоиіїогіепіеії Іеагпіпд етігоптепі.

Система управления обучением Сапуа* как компонент облако ориентированной учебной средьі
О. В. Коротун
Аннотация. Статья посвящена использованию облачньїх сервисов в образовании, а именно, облако ориентированной 
системьі управления обучением Сапуак как одному из компоненте® облако ориентированной учебной средьі (ООУС). 
Рассмотрен^і трактовки базов^іх понятий ООУС. Определено, что можно делать с помощью системи Сапуак, какие 
возможности она предоставляет участникам образовательного процесса. Установлено, что использование Сапуак в ООУС 
создает условия для активного сотрудничества, активизации учебно-познавательной деятельности студентов, гибкости и 
индивидуализации учебного процесса, увеличения доли самостоятельной деятельности студентов и тому подобное.

Ключевме слова: учебная среда, система управления обучения, компьютерно-ориентированная учебная среда, облачньїе 
технологии, облачньїе сервись, облако ориентированная учебная среда.
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