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Анотація. Використання хмарних технологій в освітній діяльності 

потребує перебудови не тільки форм, а й методів викладання, а тому 
виникає питання доцільності впровадження хмарних технологій для 
організації самоосвітньої діяльності. Побудовані методи та розроблені 
рекомендації надають можливість використовувати хмарні технології в 
якості однієї з частин інформаційно-освітнього середовища та 
вирішувати завдання первісності освітньої продукції, продуктивності й 
метапредметності навчання, вибору індивідуальної освітньої траєкторії 
та рефлексії. 
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Abstract. Using cloud technology in the educational activities require 

adjustment not only form but also teaching methods, and therefore the question 
of expediency implementation of cloud technologies for self education. 
Constructed methods and recommendations allow the use of cloud technology 
as a part of information and educational environment and meet the challenges 
of the primitive educational products, performance and objectivity purpose of 
education, choice of individual educational trajectory and reflection. 
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Інформаційне сьогодення суспільства ставить перед освітою нові 

завдання щодо підготовки фахівців високого рівня. З одного боку 
розпочалось активне використання освітніх ресурсів, представлених 
засобами ІКТ, а з іншого – ідея створення інформаційного контенту 
належить самим користувачам ресурсів. Таким чином, мережа Інтернет 
перетворилась від середовища, в якому нещодавно для створення 
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контенту необхідно було прикласти чималих зусиль, на середовище, в 
якому кожен користувач мережі Інтернет може проявляти свої творчі, 
навчальні або наукові здібності. 

У цих умовах підвищується якість навчального та наукового 
матеріалу завдяки більшій концентрації як фахівців-теоретиків, так і 
фахівців-практиків. Крім того, виконується поглиблення досліджень 
певних досить специфічних областей знань через участь 
вузьконаправлених фахівців та підвищенні їх комутації між собою. 

Наведені передумови вимагають від освітян не тільки ширше 
застосовувати електронні освітні ресурси, а й на їх прикладі виховувати 
фахівців, які здатні інноваційними методами розв’язувати поставлені 
задачі. Психолого-педагогічні дослідження в напрямку різнобічного, 
вільного та творчого розвитку особистості сучасного студента 
визначають наступні педагогічні принципи ефективної організації 
самостійної роботи: системності та послідовності, індивідуалізації та 
диференціації, оптимальності та педагогічної доцільності, 
інтерактивності та рефлексивності у навчанні [1]. 

У той самий час підвищуються можливості вільного навчання через 
відкриті масові онлайн курси та через відкриті курси дистанційного 
навчання [4]. Різноманітні навчальні курси, кількість яких постійно 
збільшується, охоплюють великий напрямок навчальних предметів, в 
яких доцільне використання наведених методів. Розвиток неформального 
навчання, яке представлене в соціальних мережах, форумах, блогах, 
вебінарах тощо, породжує новий тип навчальної діяльності довірчого 
навчання, адже існує велика кількість студентів, для яких авторитет 
товаришів в соціальних мережах є набагато вищим за авторитет 
викладачів [2]. 

Останні приклади говорять про переосмислення поглядів і уявлень 
суспільства про освітню діяльність і способи отримання освіти. Тим не 
менш, більшість названих засобів новітньої навчальної діяльності 
побудовані на базі хмарних технологій [5; 7], а отже, використання 
хмарних технологій в навчальній діяльності взагалі й організації 
самоосвітньої діяльності зокрема, має систематичний характер і його 
вивчення та впорядкування є нагальною задачею психолого-педагогічних 
досліджень. 

Самостійна діяльність студента зазвичай базується на вивченні 
матеріалу декларативного стилю, який закладено в підручниках. Для 
підвищення ефективності самостійної діяльності, що в подальшому 
приводить до формування самоосвітньої компетентності, доцільним є 
використання когнітивного стилю, який формується через швидке 
зростання великої кількості інформації, яка зазвичай представлена в 
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мультимедійний спосіб [6]. А отже, існує проблема фільтрації інформації 
або її курирування. Сучасний викладач для створення інформаційного 
середовища самоосвітньої діяльності студента повинен володіти 
навичками куратора змісту, виконувати певною мірою роль провідника 
студента в інформаційному потоці, який з’являється при вивченні того чи 
іншого розділу. 

Використані під час дослідження хмарні сервіси від Google [3], 
ZOHO та XMind надали можливість створити навчальне інформаційне 
середовище для виконання самостійних завдань студентами 
технологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» з навчальних дисциплін їх спеціалізації «Інформатика». 
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