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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ СООСЬЕ С 8ШТ
ЕОК ЕОІІСАТІОІЧ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Мінгальова Ю. І.
асистент кафедри прикладної математики та інформатики
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

м. Житомир, Україна

Використання нових цифрових технологій має безперечний 
вплив на трансформацію сучасного суспільства. Сфери виробництва 
та управління потребують освіченого професійного технічного 
працівника, розвиток й становлення якого має бути забезпечене 
державною системою освіти, що передбачає необхідність 
технологічних змін в організації навчального та науково-дослідного 
процесу закладів вищої освіти (ЗВО) [1]. Інноваційна організація 
науково-дослідної роботи знаходиться в нерозривній єдності з 
рівнем професіоналізму випускників закладів загальної середньої 
освіти (ЗЗСО). В таких умовах використання інформаційно- 
комунікаційних технологій стає одним із основних компонентів 
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Удосконалення освітніх технологій дозволяє широкомасштабне 
розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій, появу 
нових цифрових пристроїв, розробку та створення нового 
програмного забезпечення [3]. Разом з тим постають проблеми з 
недостатнім фінансуванням та відсутністю кваліфікованого 
персоналу.

Для підтримки процесів наукової взаємодії в закладах вищої 
освіти для майбутніх учителів інформатики необхідно викорис
товувати інформаційні ресурси інформаційно-освітніх мереж та 
дослідницьких інфраструктур. Серед наявних на сучасному ринку 
інформаційних технологій сервіси корпорації Соо^іе мають 
наступні переваги; безкоштовність; особиста реєстрація та 
наявність універсального облікового запису; можливість роботи на 
різних платформах; зручність використання; адаптивність до 
мобільних пристроїв.

Найбільш доступними та легкими в освоєнні для організації 
науково-дослідної роботи є програми хмарного сервісу С 8иіїе 
(Отаіі, Ооо§1е О гіує, Ооо§1е Оосз, Ооо§1е 8НееІз, Ооо£Іе 81ібез,
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Соо§Іе Рогтз, В1о§§ег, Ооо^іе 8і1ез, Соо§1е Нап§оФз, УоиТиЬе 
тощо) американської фірми Ооо§1е. Зауважимо, що використання 
Соо£Іе 8иіїе Еог Ебисабоп надається безкоштовно в усьому світі 
некомерційним навчальним закладам.

Програми хмарного сервісу Ооо§1е 8иі1е Рог Ебисаііоп можуть 
застосовуватися для різних цілей в організації науково-дослідної 
роботи:

-  зберігання наукових матеріалів, створення та редагування 
файлів відповідних форматів, а також надання до них доступ для 
спільної роботи з будь-якого пристрою (Ооо£Іе Книги, Ооо§1е 
О гіує, Соо§1е Документи , Соо§Іе Таблиці, Соо§1е Презентації, 
Ооо§Іе Форми);

-  організації спілкування у проблемних групах чи з керівником 
наукової роботи (СтаіІ, соціальна мережа Соо§1е+, групи Ооо§1е, 
служба миттєвих повідомлень Нап^оиїз);

-  організації науково-дослідної роботи (Ооо§Іе Календар Оооаіе 
Кеер) [2].

Сервіси Ооо§1е Оосз дозволяють спільно працювати в групах: 
і озувати текстові документи й презентації, обговорювати зміни у 
документах з іншими співавторами, публікувати результати в 
Інтернеті тощо. Завдяки цьому керівник отримує можливості для 
організації та контролю науково-дослідною роботою. Також 
можливе и здійснення контролю рівня знань завдяки використанню 
сервісу Ооо£Іе Рогтз, який дозволяє організувати онлайн- 
тестування з досліджуваної теми, створюючи різнотипні завдання, 
та налаштувати автоматичну обробку його результатів. За 
допомогою Соо§1е Саіепбаг можна планувати процес науково- 
дослідної роботи, створюючи розклад консультацій, інформуючи 
майбутніх учителів інформатики про заплановані види робіт, 
терміни їх виконання. Також представники освітнього закладу 
мають можливість створювати веб-сайти, використовуючи сервіс
О оо§Іе 8ІІЄЗ.

Окремої уваги заслуговує сервіс Ооо§Іе Сіаззгоот завдяки якому 
керівники або студенти створюють групи, до яких приєднуються 
учасники за запрошенням або за окремим кодом, що значно 
полегшує реєстрацію. Сервіс дозволяє створювати та виконувати 
завдання, які інтегруються з Соо§1е О гіує. При створенні завдань 
вказується час, протягом якого необхідно їх виконати. Також 
можливе спілкування в режимі реального часу, що забезпечує
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двосторонній зв’язок між учасниками групи. Особливо зручним 
стало застосування інструментів Ооо§Іе Сіаззгоот для організації 
керівництва практикою і дипломним проектуванням майбутніх 
випускників.

Величезна роль в організації науково-дослідної роботи з 
використанням хмарного сервісу відводиться викладачеві. 
В Ооо§1е-класі викладач отримує більшу гнучкість і мобільність 
при підготовці навчального контенту і регулярного контролю 
обумовлених етапів виконання завдань та доручень студентами та 
перевірки результатів. Роботу можна здійснювати з будь-якого 
пристрою, що має доступ до мережі Інтернет, в будь-який час. 
Однак, викладачеві потрібна достатня кількість часу для перевірки 
робіт кожного студента, ведення переписки. Відповідно до типових 
навчальних планів дане навантаження викладачів не передбачене, 
тому ефективність навчального процесу в цьому контексті повністю 
залежить від ентузіазму викладача.

Всі наведені особливості використання запропонованих хмарних 
сервісів сприятимуть підвищенню ефективності, поліпшення якості 
не лише науково-дослідної роботи, а й навчальної діяльності загалом. 
Залучення майбутніх учителів інформатики в освітній процес 
інноваційними методами сприятиме створенню в подальшому 
сучасного комплексного освітнього середовища ЗВО та ЗЗСО.

Література:
1. Карплюк С.О. Особливості цифровізації освітнього процесу у 

вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: 
трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали 
методологічного семінару НАГІН України. 4 квітня 2019 р. / За ред. 
В.Г. Кременя, О.І. Ляшенка; укл. А.В. Яцишин, О.М. Соколюк. К, 
2019. С .188-197.

2. Мінгапьова Ю.І. Використання сервісі Оооціе для підтримки 
та супроводу студентської наукової діяльності. Збірник наукових 
праць. Педагогічні науки/Випуск ЬХXXVIIІ. Херсон: Херсонський 
державний університет, 2019. С. 115—119.

3. Шишкіна М.П. Використання перспективних інформаційно- 
технологічних платформ е-навчання в інженерній освіті. Збірник 
наукових праць Уманського державного педагогічного універ
ситету імені Павла Тичини / [гол.ред.: Мартинюк М.Т.]. Умань . 
ПП Жовтий, 2011. Ч. 3. С. 319-326.

92



ТНе рго/есі ИУ/Л ІП ір ІС ІІН ’ІІІ іЧ І Ч 'І/ІІ І І І Ґ  хнр/югі о(

Гог ІІкгаіпІап опсі Ешороап 
ЗсІепІІПс СоорегаІІоп

ТНе Сепіег Гог Іікгніпінп-Еигоренп ЗсіепІіГіг Соорегнііоп із а поп- 
§оуегптепІа1 огцапі/аііоп, \у1іісН ууах схІаЬІіхИесІ іп 2010 суііН а уіє\у іо 
епхигіп§ іНе сіеуеіортепі оГ іпіетаїіопаї хсіепсе амсі есіисаііоп іп ЕІкгаіпе Ьу 
ог§апігіп§ НіГГегепІ зсіепІіПс єуєпіх Гог ІЛ<гаіпіап асасіетіс соттипііу.

ТНе ргіогіїу ^иісісііпех оГ ІЬе Сепіег Гог Пкгаіпіап-Еигореап ЗсіепІіГіс 
СоорегаІІоп

1. Іпіетаїіопаї хсіепііЛс єуєпіх іп ІЬе ЕІІ
Аххіхіапсе іо ІІкгаіпІап зсіепїізїз іп ра«ісіраІіп§ іп іпіетаїіопаї зсіепїіЯс 

єуєпіх іЬаІ Іаке ріасе ууііЬіп ІЬе Іеггіїогу оГ ІЬе ЕЕІ соипігіех, іп рагіісиїаг, 
рагіісіраііоп іп асасіетіс сопГегепсех апсі іпГегпзМірз, еІаЬогаїіоп оГ соїіесііуе 
топо§гарЬх.

2. 8сіепІіПс апаїуіісаі гехеагсії
Ітріетепіаііоп оГ хсіепііЛс апаїуіісаі гехеагсЬ аітесі аі хіисіуіпц Ьезі 

ргасіісех оГ Ьі§Ьег есіисаііоп ехІаЬІіхЬтепІх, гехеагсЬ іпзіііиііопз, апсі хиЬіесІх 
оГ риЬІіс асітіпіхігаїіоп іп ІЬе хрЬеге оГ есіисаііоп апсі хсіепсе оГ ІНе ЕЕІ 
соипігіех іо \у аг сіх ІЬе огцапі/аііоп оГ есіисаііопаї ргосехх апсі хсіепііЛс 
асїіуіііез, ах ууєіі ах ІЬе хіаіе сегІіЯсаІіоп оГ асасіетіс хІаГГ.

3. Іпіетаїіопаї іпхіііиііопх хіисіу уіхіїх
ТНе ог§апіхаІіоп оГ іпхіііиііопаї уіхіїх Гог сіотехііс хіисіепіз, розіцгасіиаіех, 

уоип§ іесіигегх апсі хсіепіізіз Іо іпіетаїіопаї апсі Еигореап іпхіііиіех, 
§оуегптепІ аиіЬогіїіех оГ ІНе Еигореап ЕІпіоп соипігіех.

4. Іпіетаїіопаї хсіепІіЛс єуєпіх іп Пкгаіпе суіІЬ ІНе іпуоіуетепі оГ ЕІ) 
хреакегх

ТНе ог§апіхаІіоп оГ асасіетіс сопГегепсез, Ігаіпіп§х, суогкхЬорх, апсі гоипсі 
ІаЬІез іп рісІигехс]ие ЕІкгаіпіап сіїіех Гог сіотехііс хсНоІагх суііЬ ІНе іпуоіуетепі 
оГ 1еас1іп§ хсНоІагх, соасЬех, §оуегптепІ Іеасіегх оГ сіотехііс апсі пеі§ЬЬоигіп§ 
ЕЕ) соипігіех ах таіп хреакегх.

Сопіасіх:
І касі ( >Шсс оГ Ніс ( ’епісг Гог І Ікгаіпіап-Еигореап 8сіепІіЛс Соорегаїіоп:

88000,1І/ИНогосІ, 25, Муігака хіг.
138 (099) 733 42 54 

іпГо@сиехс.огц.иа
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