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Професійна підготовка з інформаційних технологій потребує 

побудови цілісної системи, що, як зазначає Т. І. Коваль, «базується на 
особистісно орієнтованому та діяльнісному підходах, органічному 
поєднанні традиційних і комп’ютерно орієнтованих методів, 
комплексному використанні ... традиційних і комп’ютерно орієнтованих 
засобів навчання, впровадженню як традиційних, так і дистанційних 
форм організації навчального процесу» [3, 4-5]. Насичення навчального 
процесу сучасними засобами ІКТ створює умови для збільшення частки 
активних форм навчальної діяльності студентів, інтенсифікації їх 
самостійності в здобуванні знань та опануванні навичок і технологічної 
інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи з використанням 
комбінованого навчання [8]. 

Моделі комбінованого навчання, запропоновані різними 
дослідниками [6], підкреслюють переважну роль інноваційних 
технологій електронного, дистанційного та мобільного навчання. 
Різноманітність програмних та апаратних засобів навчання, що 
використовуються в рамках кожної технології, ускладнює проектування 
комбінованого навчання та розробку системи управління комбінованим 
навчанням. Одним зі способів подолання цих труднощів є використання 
хмарноорієнтованих засобів, що передбачають доступ до технологічних 
ресурсів навчального призначення через мережу Інтернет [2] та 
забезпечують повсюдний і повсякчасний доступ до обчислювальних 
ресурсів незалежно від пристрою, що використовується [1]. 

Крім технічних переваг, що надає використання 
хмарноорієнтованих технологій, слід відзначити методичну доцільність 
їх застосування для подання навчальних матеріалів та організації 
спільної роботи суб’єктів навчального процесу.  Сформувати 
компетентність фахівців з інформаційних технологій на високому рівні 
надає можливість технологія контекстного навчання, яка дозволяє 
гармонійно поєднати в собі методи проектів [4], проблемного навчання 
та навчання у співпраці [5]. Актуальність спільної роботи у підготовці 
фахівців з інформаційних технологій та передову роль педагогічної 
філософії соціального конструктивізму відзначає зокрема 



О. І. Теплицький [7], який підкреслює, що побудова освітніх спільнот 
суттєво полегшується за умови застосування соціально-
конструктивістського програмного забезпечення: систем підтримки 
групового, дистанційного та мобільного навчання; засобів організації 
спільної роботи та подання її результатів у Web. 

Аналіз доступних на сьогодні хмарноорієнтованих засобів подання 
навчальних матеріалів та організації спільної роботи суб’єктів 
навчального процесу показав, що вони найбільш природно реалізують 
принципи комбінованого навчання та запобігають зниженню рівня 
пізнавальної діяльності через необхідність подолання студентами 
фрагментарності сприйняття. 
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