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Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування 
професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних 
технологій у навчально-виховному процесі. Мета: висвітлити власний 
досвід навчання студентів прийомам роботи з хмарними сервісами, 
призначеними для створення онлайн презентацій для ефективного 
застосування їх можливостей у майбутній педагогічній діяльності. 
Об’єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх 
учителів. Предмет дослідження: методика навчання майбутніх учителів 
технології використання у навчально-виховному процесі хмарних 
сервісів для створення презентацій. Методи дослідження: аналіз 
науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження; узагальнення 
педагогічного досвіду. Результати: розроблено деякі елементи методики 
навчання майбутніх учителів прийомам створення та технології 
використання онлайнових презентацій у навчально-виховному процесі. 
Висновки: застосування запропонованої методики сприяло розвитку у 
студентів пізнавального інтересу творчого застосування здобутих знань 
та умінь у майбутній професійній діяльності. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів; хмарні 
сервіси для створення презентацій; пізнавальний інтерес i мотивація 
студентів. 

 
N. A. Khmil. Experience of preparing future teachers to use the cloud 

services to create presentations in the educational process 
Abstract. The article is devoted to the issue of forming the future teachers’ 

professional readiness to use the cloud technologies in the educational process. 
The purpose of the paper study: to show our experience in teaching students by 
using cloud services used to create online presentation for effective using their 
opportunities in future educational process. The object of the study: future 
teachers’ professional and pedagogical training. The matter of the study: 
methods of educating future teachers to use cloud services in the educational 
process for creating presentation. The methods of the study: the analysis of 
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scientific and educational literature on pro-research problems; to sum up 
pedagogical experience. Results: some elements of teaching methodology for 
future teachers to create and use online presentation in educational process 
have been created. Conclusion: using of this methodology promoted the 
development of students’ team cooperation skills and the development of 
cognitive interest to the creative application of acquired knowledge and skills 
in their future careers. 

Keywords: future teachers’ professional preparation; cloud services to 
create presentations; students’ cognitive interest and motivation. 
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З урахуванням сучасних тенденцій щодо поступового поширення 

хмарних технологій у системі середньої освіти, актуальності набуває 
питання формування готовності майбутніх учителів до їх використання у 
навчально-виховному процесі для організації всебічного розвитку 
особистості учня задля ефективної його самореалізації в інформаційному 
суспільстві. 

Із кожним днем кількість хмарних сервісів зростає [1-7]. Наш 
педагогічний досвід свідчить, що більшість майбутніх учителів, нажаль, 
не мають уяви, як можна правильно використовувати такі сервіси у 
майбутній педагогічній діяльності, тому вони так і залишаються для них 
здебільшого незасвоєними та незатребуваними. Отже, необхідно, щоб 
студенти педагогічних вишів мали не лише загальні знання про хмарні 
сервіси та їх педагогічні можливості, а й набували практичних навичок 
для їх застосування у навчально-виховному процесі. 

Ураховуючи зазначене вище було запропоновано в межах навчальної 
дисципліни «Сучасні інформаційні технології в освіті» тему 
«Використання у навчально-виховному процесі хмарних сервісів для 
створення презентацій». 

Для досягнення успіху та результативності навчання під час 
практичного заняття застосовувались такі методи та прийоми, як: 
демонстрація прикладів презентацій створених засобами різних сервісів, 
зокрема Prezi, Empressr, Knoodle, Google Презентації (для формування 
уявлення про існуючі сервіси для створення онлайн презентацій, можливі 
способи їх використання у навчально-виховному процесі та розвитку 
пізнавального інтересу у студентів); демонстрація принципів роботи з 
сервісами; індивідуальна та групова робота за комп’ютером. 

Запропоновані практичні завдання були орієнтовані на 
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трансформацію мотивації студентів із навчальної на професійну, а також 
сприяли творчому застосуванню здобутих знань та умінь у майбутній 
професійній діяльності. 

Слід зауважити, робота в малих групах (3-4 особи) сприяла розвитку 
навичок спільної роботи. Зазначимо, що важливу роль у процесі навчання 
студентів відігравала самостійна робота. Для демонстрації її результатів 
та проведення самоаналізу їх діяльності (рефлексії) використовувалися 
можливості віртуальної інтерактивної дошки (стіни) Padlet. 

Процес навчання будувався на принципах новизни, проблемності, 
поєднання індивідуального та групового навчання, міжпредметних 
зв’язків інформатики зі спеціальними дисциплінами, поступового 
моделювання змісту й умов професійної діяльності фахівців. 

Висновки: застосування запропонованих елементів методики 
сприяло підвищенню інтересу до вивчення можливостей хмарних 
сервісів для створення презентацій, зокрема спостерігалися спроби 
застосувати набути знання, уміння та навички в процесі виконання 
творчого завдання засобами Google Презентації в малих групах для 
представлення на конкурс «Здоровий спосіб життя – запорука здоров’я». 
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