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Хмаро орієнтоване середовище навчання 
на базі сервісу SageMathCloud 

 
Марія Павлівна Шишкіна*, Майя Володимирівна Попель҂ 
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marple@ukr.net*, mari_lin@mail.ru҂ 

 
Анотація. Метою дослідження є теоретичний аналіз та 

обґрунтування методичних рекомендацій щодо використання 
SageMathCloud у навчанні математичних дисциплін. Задачі дослідження: 
виявити особливості і доцільні шляхи використання SageMathCloud як 
засобу навчання математичних дисциплін; розглянути перспективи 
використання SageMathCloud в аспекті хмаро орієнтованого середовища. 
Об’єктом дослідження є процес формування і використання хмаро 
орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін у 
педагогічному навчальному закладі. Предметом дослідження є 
методичні аспекти використання SageMathCloud як компонента хмаро 
орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін у 
педагогічному навчальному закладі. В роботі розглянуто проблеми 
використання хмаро орієнтованих систем у навчальному процесі вищого 
педагогічного навчального закладу. Виокремлено види хмаро 
орієнтованих сервісів, що можуть бути застосовані у навчанні 
математичних дисциплін; обґрунтовано доцільність використання 
сервісів за моделлю SaaS в аспекті формування хмаро орієнтованого 
середовища. Виявлено педагогічні особливості застосування 
SageMathCloud як засобу навчання математичних дисциплін. Результати 
дослідження: обґрунтовано методичні рекомендації з використання 
SageMathCloud як засобу навчання математичних дисциплін. 

Ключові слова: математичні дисципліни; хмарні сервіси; хмарні 
технології; SageMathCloud. 

 
M. P. Shyshkina*, M. V. Popel҂. The cloud-based learning 

environment based on SageMathCloud 
Abstract. The aim of this study is to carry out the theoretical analysis and 

provide guidelines for the use of the SageMathCloud in the learning of 
mathematics disciplines. Objectives of the study is to consider the prospects of 
the SageMathCloud use in the contexts of cloud-based environment; to reveal 
the features and the most advisable way of the SageMathCloud use as a learning 
tool. The object of research is the forming of the cloud-based learning 
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environment for learning mathematics disciplines and it’s using in the 
pedagogical university. The subject of research is the methodical aspects of the 
SageMathCloud use as a component of the cloud-based environment for 
learning mathematics disciplines. The article is devoted to the problems of the 
cloud-based systems use in the educational process of pedagogical universities. 
The types of the cloud-based services for mathematics disciplines learning in 
the structure of the cloud-based learning environment are revealed; the use of 
the SaaS model in the aspect of the cloudy based learning environment 
formation is considered. The pedagogical features of the SageMathCloud use, 
as a tool for mathematics disciplines learning are revealed. The results of the 
study are the theoretical framework and guidelines for the SageMathCloud use 
as a tool for learning mathematics disciplines. 

Keywords: cloud services; cloud technologies; mathematical disciplines; 
SageMathCloud. 

Affiliation: Department of cloud-oriented systems of education 
informatization, Institute of Information Technologies and Learning Tools of 
NAES of Ukraine, 9, M. Berlynskoho Ave., Kyiv, 04060, Ukraine. 

E-mail: marple@ukr.net*, mari_lin@mail.ru҂. 
 
Як свідчать дослідження останніх років, надзвичайної актуальності 

набувають тенденції впровадження хмарних технологій для організації 
доступу до програмного забезпечення, що застосовується для підтримки 
різних видів колективної роботи, при здійсненні наукової і навчальної 
діяльності, реалізації проектів, обміну досвідом тощо. Незважаючи на те, 
що формування інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних 
технологій є пріоритетним напрямом розвитку саме в галузі математичної 
та інформатичної освіти, і цей напрям зараз інтенсивно розвивається, все 
ж, в силу новизни існуючих підходів, упровадження цих технологій у 
навчальний процес є недостатньо вивченим з педагогічної точки зору 
питанням. 

Хмарні освітні/наукові сервіси – освітні/наукові сервіси, що 
забезпечують користувачеві мережний доступ до масштабованого і 
гнучко організованого пулу розподілених фізичних або віртуальних 
ресурсів, що постачаються в режимі самообслуговування і 
адміністрування за його запитом (наприклад, програмне забезпечення, 
простір для зберігання даних, обчислювальні потужності та ін.) [3]. 

Основні види хмарних технологій відображають можливі напрямки 
використання ІКТ-аутсорсингу для створення освітніх сервісів. Зокрема, 
досить перспективним підходом є формуванням хмаро орієнтованого 
середовища на базі моделі «програмне забезпечення як послуга». 

SaaS (Software as a Service, «програмне забезпечення як послуга») 
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може використовуватися для надання студентам доступу до електронної 
пошти, операційних систем, додатків, прикладних програм. Ці сервіси 
застосовують з метою забезпечення процесу навчання та наукових 
досліджень спеціалізованим програмними засобами та обладнанням 
віддаленого доступу, а також для реалізації процесів, що вимагають 
складного опрацювання та великого обсягу обчислень (наприклад, 
обробки даних експериментів) [2]. 

Завдяки технології SaaS можна скористатися потужностями 
віддаленого сервера для опрацювання значних масивів даних [1], зокрема 
для математичних обрахунків, поряд з цим – реалізувати колективну 
роботу з додатками. SageMathCloud – вільно доступний сервіс, що 
підтримується на обчислювальному клкстері Університету Вашингтону. 

Але причиною перенесення програмного забезпечення «у хмару» 
може бути не лише очевидні переваги щодо використання більших 
обчислювальних потужностей, доступу з будь-якого пристрою та інші. 
Ще одним суттєвим напрямом трансформації підходів до організації 
доступу до програмного забезпечення є ліцензійне використання. 
Надання сервісу через браузер сприяють швидкому розвитку даного 
сектору, завдяки кращому забезпеченню авторських прав виробника. 

Таким чином, можна відзначити наступні переваги SaaS: 
– програмне забезпечення є вільно поширюваним або оплачується за 

фактом використання (за передплатою); 
– програмні додатки доступні з будь-якого комп’ютера або іншого 

пристрою через браузер; 
– уможливлюється колективна робота з додатками. 
До недоліків SaaS можна віднести: додатки, що постачаються як 

сервіс, не завжди відповідають конкретним цілям професійного 
використання. 

Доцільно дотримуватись наступних методичних рекомендацій: 
– методично виважено і грамотно використовувати SageMathCloud 

на етапі мотивації до вивчення і поглиблення розуміння теоретичного 
матеріалу, що в подальшому активізує діяльність студентів і тим самим 
покращує результати навчання;  

– запроваджувати SageMathCloud в організацію самостійної роботи 
студентів із метою поглиблення знань, перевірки гіпотез, дослідження та 
виявлення нових властивостей математичних об’єктів;  

– вміло поєднувати традиційні та інноваційні методи навчання із 
використанням хмарних технологій, здійснюючи новий сучасний підхід 
до навчання студентів. 

Впровадження в педагогічну практику SageMathCloud забезпечує 
перехід від репродуктивного характеру діяльності і механічного 
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засвоєння знань студентами до надання їхній навчально-пізнавальній 
діяльності дослідницького спрямування. Це підвищує самостійність 
студентів, стимулює їх до набуття і застосування нових знань. 

Використання хмарних технологій і у процесі навчання 
математичних дисциплін є перспективним шляхом розвитку та 
удосконалення цього процесу. Тому такий програмний засіб, як 
SageMathCloud, є досить перспективним щодо поліпшення якості 
математичної підготовки студентів. 
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