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У статті представлено модель процесу реалізації проектування хмароорієнтованого 
навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики, яка складається з семи 
етапів: аналізу, постановки мети і завдань, формулювання вимог до хмароорієнтованого 
навчального середовища, моделювання ХОНС, розробка ХОНС, використання ХОНС у 
навчальному процесі бакалаврів інформатики та перевірка ефективності. Кожен етап 
містить підетапи. Етап аналізу розглядається у трьох аспектах: психологічному, 
педагогічному та технологічному. Формулювання вимог до ХОНС здійснювалось з 
урахуванням змісту та цілей навчання; з урахуванням досвіду використання ХОНС; з 
урахуванням особистих якостей та ЗУН студентів. Етап моделювання був поділений на 
підетапи: розробка структурно-функціональної моделі ХОНС для підготовки бакалаврів 
інформатики; розробка моделі хмароорієнтованої системи підтримки навчання; розробка 
моделі процесів взаємодії у ХОНС. П’ятий етап було теж розділено на такі підетапи: 
реєстрація домену та налаштування зовнішнього вигляду ХОСПН; визначення дисциплін, 
передбачених навчальним планом підготовки бакалаврів інформатики; створення власних 
кабінетів викладачів та студентів; наповнення навчально-методичними та супровідними 
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результатів навчальної діяльності студентів; формування ІК-компетентності студентів. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Завдяки зростанню популярності використання хмарних 

технологій, для усіх навчальних закладів з’являється багато можливостей управління 

навчально-виховним процесом. Одним з головних питань управління ВНЗ є підвищення 

рівня навчально-методичної роботи конкретного навчального закладу.  

Освітня платформа на основі хмароорієнтованих технологій дозволяла б ефективно 

застосовувати наявні ресурси ВНЗ, а студентам надавалася б можливість використовувати 

сучасні технології на практиці. 

Створення та використання хмароорієнтованого навчального середовища для 

підготовки бакалаврів інформатики забезпечить безперечні переваги, що описані нами в 

роботах [17; 18; 23]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми, і на які спирається автор. 

Питання використання хмарних технолгоій у вищій школі є актуальним, і 

розглядається багатьма ученими, зокрема: А. Б. Андруховський [3], О. В. Бабич [4], 

Ю. В. Грицук [33], Ю. Г. Запорожченко [34], Г. Д. Кисельов [35], В. М. Кобися [36], 

Н. В. Морзе [40], В. П. Олексюк [41], Створенню та використанню хмароорієнтованого 

навчального середовища приділяли увагу у своїх роботах В. Ю. Биков [5; 6; 7; 8], 

О. Г. Глазунова [31; 32]; С. Г. Литвинова [37; 38; 39], М. В. Рассовицька [45], А. М. Стрюк 
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[44; 45], М .П. Шишкіна [39; 46] та ін.  

Однак етапи проектування хмароорієнтованого навчального середовища для 

підготовки бакалаврів інформатики досі не було розглянуто.  

З огляду на це метою статті є опис моделі процесу реалізації проектування 

хмароорієнтованого навчального середовища для підготовки баклаврів інформатики. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

Представимо етапи реалізації проектування ХОНС для підготовки бакалаврів 

інформатики у вигляді моделі (див. рис.1). Розглягнемо більш детально кожен етап. 

Етап 1. Аналіз 

Даний етап передбачає дослідження декількох аспектів: педагогічного, психологічного 

та технологічного. 

При цьому, педагогічний аспект складають цілі та зміст навчання, засоби навчання, 

методи навчання та власне досвід. Цілі навчання та зміст навчання бакалаврів інформатики 

описані у [21], а також передбачені освітньою програмою підготовки бакалаврів 

інформатики. 

Досвід навчання бакалаврів інформатики дає змогу зробити висновок, що засоби та 

методи навчання у підготовці бакалаврів інформатики використовуються як традиційні, так і 

хмароорієнтовані [14; 27], а також виокремити критерії та показники добору засобів 

навчання бакалаврів інформатики [43].  

Психологічний аспект етапу аналізу у проектуванні хмароорієнтованого навчального 

середовища для підготовки бакалаврів інформатики передбачає врахування особливостей 

юнацького віку, а також очікування, що власне очікується від функціонування 

спроектованого ХОНС. 

Особливості юнацького віку 

Період навчання студентів у ВНЗ – період пізньої юності (з психологічної точки зору). 

Саме в цей період свого максимуму досягають такі процеси, як мислення, увага, сприймання, 

пам'ять тощо [42, с. 275]. 

На думку більшості науковців, саме цей період є найсприятливішим для власне 

професійної підготовки. Студенти першого курсу відповідають юнацькому віку, а студенти 

старших курсів – дорослому. Саме тому в навчальному процесі вищих навчальних закладів 

необхідно враховувати особливості не лише юнацького віку, а й дорослого. Внаслідок чого, 

важливим в освітньому процесі є дотримання викладачами принципів співпраці, взаємодії, а 

також поваги, адже в період навчання студент переходить від юнака до дорослого [42, с. 278].  

У цей період важливого значення набуває формування адекватної самооцінки студента, 

в чому йому може допомогти викладач, організовуючи такі форми роботи, де студенти 

змогли б показати себе з кращої сторони перед іншими (групові проекти, захист курсових 

робіт тощо).  

Також період пізньої юності характеризується активним розвитком спеціальних 

здібностей особистості [30, с. 285]. У даний період студенти мають справу з різними 

компонентам їхньої майбутньої професії. Саме тому важливу роль у формуванні особистості 

як спеціаліста відіграють різні форми спілкування під час різних форм роботи (групові 

проекти, педагогічна практика, виконання та захист курсових і дипломних проектів тощо).  

Юнаки даного вікового періоду не завжди вміють свідомо та раціонально регулювати 

власною діяльністю [42, с. 288]. Внаслідок чого, студенти досить часто не вміють спланувати 

власний час, можуть відкладати виконання робіт на пізніше, а іноді і на останній момент. 

Саме тому викладачу необхідно керувати навчальною діяльністю таких студентів. 

Попередній аналіз психологічних особливостей студентів дає змогу зробити висновок, 

що для того, щоб створити умови для самостійного вирішення студентом навчальних 

проблем, викладачу потрібно використовувати у навчально-виховному процесі різні методи 

навчання: дискусії, ігрові вправи, спільні проекти, лекції, обговорення тощо. 
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Рис. 1. Модель процесу реалізації проектування ХОНС  

для підготовки бакалаврів інформатики 
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Психолого-педагогічні дослідження показують, що не всі студенти першого курсу 

мають сформовані такі важливі для навчання у ВНЗ риси особистості, як: 

 уміння конспектувати; 

 уміння працювати з довідниками, словниками, першоджерелами тощо; 

 навички самостійної роботи; 

 уміння правильно та продуктивно розподіляти свій час; 

 уміння контролювати свою діяльність; 

 уміння оцінювати власну діяльність та себе загалом; 

 розуміння власних індивідуальних особливостей тощо [30, с. 282]. 

На старших курсах студенти вперше знайомляться з особливостями обраної 

спеціальності під час проходження практики,  а також при написанні дипломної роботи.   

Варто зазначити, що власне процес управління навчанням у даному віковому періоді 

передбачає, що викладачі будуть відноситись до студентів як до дорослих, які, в свою чергу, 

мають нести відповідальність за власні вчинки та поведінку. Також у даний період важливим 

є заохочення та залучення студентів до освітнього процесу, створення умов для прояву 

ініціативності, самостійності, творчості, активності, організаційності тощо. При цьому 

мотивування варто проводити різноманітними способами: зацікавлення, переконання, 

дискусія тощо. Залучення ж студентів до навчально-виховного процесу варто здійснювати з 

використанням різних методів навчання (дискусії, обговорення, спільні проекти тощо). 

Очікування 

Психологічний аналіз студентського віку дає змогу зробити висновок, що для студентів 

важливо, щоб спроектоване хмароорієнтоване середовище містило можливість виконання 

спільних проектів, була наявність наукової складової, а також воно передбачало усі методи 

та форми роботи, що необхідні саме для підготовки бакалаврів інформатики [21]: вивчення 

декількох мов програмування, автоматична перевірка розв’язків тощо.  

Технологічний аспект було поділено на дві складові  досвід та власне вибір хмарної 

платформи. Досвід проектування та використання хмароорієнтованого навчального 

середовища було досліджено як вітчизняному просторі [11; 24; 28], так і у зарубіжному [2; 

12; 15; 26; 28]. Вибір хмарної платформи передбачає аналіз існуючих платформ [1; 10; 22] та 

виділення критеріїв добору таких платформ [9]. 

Етап 2. Постановка мети і завдання 

Даний етап передбачає постановку мети та завдань. Метою проектування 

хмароорієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики є 

теоретично дослідити усі аспекти освітнього процесу, описати склад та структуру ХОНС [7, 

с. 7], а також побудова такого оточення студента, в якому враховані і реалізовані основні 

суттєві аспекти навчального-виховного процесу, який повинен здійснюватись у цьому ХОНС 

[7, с. 7]. 

Відповідно до мети було визначено наступні завдання:   

1) розробити структурно-функціональну модель хмароорієнтованого навчального 

середовища для підготовки бакалаврів інформатики [27], 

2) розробити модель системи підтримки навчання для забезпечення управління 

навчально-виховним процесом [14],  

3) конструювати діяльність студентів і викладача та організації їх взаємодії у 

хмароорієнтованому навчальному середовищі під час проведення занять [13], 

4) визначити особливості та специфіку підготовки саме бакалаврів 

інформатики [21], 

5) створити єдину цілісну систему моніторингу начальних досягнень 

бакалаврів інформатики, 

6) забезпечити дистанційне спілкування суб’єктів навчального процесу, не 

порушуючи їх особистісний простір, 

7) забезпечити дистанційне інформування суб’єктів навчального процесу.  
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Пункти 5-7 повністю забезпечуються за допомогою ХОСПН як складовою 

ХОСПН. 

Етап 3. Формулювання вимог до ХОНС 

Відповідно до сформульованих завдань, а також специфіки підготовки бакалаврів 

інформатики [21], було сформульовано вимоги до хмароорієнтованого навчального 

середовища для підготовки бакалаврів інформатики з урахуванням змісту та цілей навчання, 

досвіду використання ХОНС, особистих якостей та ЗУН студентів [20].  

При цьому, нагадаємо, що під вимогами, що ставляться до ХОНС, ми будемо розуміти 

сукупність характеристик, яким має відповідати таке ХОНС. 

Отже, враховуючи специфіку навчання бакалаврів інформатики у вищій школі, було 

окреслено та описано характеристики, яким має відповідати таке ХОНС: доступність та 

мобільність; відкритість; цілісність та безперервність вищої освіти; ефективність; 

систематичність; послідовність та структурованість; інноваційність; інтеграція з 

хмароорієнтованими ресурсами; наочність; функціональність; колективність; забезпечення 

проектної діяльності; науковість; надійність; комунікаційність; гнучкість та адаптивність; 

індивідуалізація; наповненість; зручність; доцільність [20].  

При цьому виділення основних характеристик ХОНС для підготовки бакалаврів 

інформатики, дало можливість узагальнити характерні особливості такого середовища: 

освітній процес відбувається при використанні хмарних технологій та сервісів, базується на 

використанні різних хмароорієнтованих інструментів та засобів навчання, воно адаптується 

під будь-яку операційну систему (чи то стаціонарного комп’ютерного чи мобільного, 

планшетного пристрою) [20].  

Етап 4. Моделювання ХОНС 

Етап моделювання було розділено на декілька підетапів: 

- розробка структурно-функціональної моделі ХОНС для підготовки бакалаврів 

інформатики. Структурно-функціональну модель ХОНС і її опис представлені у 

[27]; 

- розробка моделі хмароорієнтованої системи підтримки навчання як складової 

хмароорієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів 

інформатики [14], 

- розробка моделі процесів взаємодії у ХОНС [13]. 

Етап 5. Розробка ХОНС 

Етап розробки хмароорієнтованого навчального середовища буде поділятись на 

декілька кроків. 

5.1. Реєстрація домену та налаштування зовнішнього вигляду ХОСПН 

Оскільки хмароорієнтована система підтримки навчання є складовою 

хмароорієнтованого навчального середовища [27], то даний крок є важливим на даному 

етапі. 

Для того, щоб зареєструвати домен ХОСПН, потрібно зайти на обрану за всіма 

критеріями добору ХОСПН NEO LMS [9] та обрати "Free plan" (див. рис. 2.).  

 

Рис. 2. Хмароорієнтована система підтримки навчання NeoLms. 
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Рис. 3. Вибір типу організації, що реєструється у ХОСПН. 

Одразу після цього адміністратору буде запропоновано обрати тип організації, що буде 

використовувати дану ХОСПН (див. рис. 3). У даному випадку можна обрати: звичайна 

школа для учнів, приватна школа для учнів, акредитований університет певного ступеня, 

корпорація, тренінгова компанія, професійна організація тощо (див. рис. 3). Після обрання 

типу організації, потрібно заповнити реєстраційну форму, що представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Вікно реєстрації у ХОСПН. 
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Рис. 5. Меню вибору панелі інструментів для адміністратора. 

У реєстраційній формі необхідно ввести такі обов’язкові поля: назва сторінки; URL 

адреса; область; країна; а також дані про адміністратора сторінки: ім’я, прізвище, електронна 

скринька, логін (User Id), пароль, а також підтверження паролю (див. рис. 4).  Після 

заповнення усіх обов’язкових полів необхідно натиснути кнопку "Зареєструватись" ("Sign 

up"). 

У результаті створено власну ХОСПН з URL адресою  zsucloudinform.neolms.com.  

Одразу після створення власного домену потрібно провести загальні налаштування із 

зовнішнього вигляду ХОСПН як складової ХОНС. Для цього у меню зліва потрібно вибрати 

пункт "Адмін" – "Головна сторінка" (див. рис. 5). 

 

Рис.6. Вікно настройки адміністратором зовнішнього вигляду ХОСПН. 
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Рис. 7. Вигляд для гостей панелі адміністратора налаштувань головної сторінки 

(повна версія). 

У даних налаштуваннях адміністратора можна налаштувати загальні питання 

налаштувань, вигляд для гостей, вигляд для кориситувачів та інші налаштування (див. рис. 

6). 

На вкладці "Загальні налаштування" є можливість змінити власну URL адресу, обрати 

кольорову тему (доступні як нові, так і старі кольорові теми), обрати логотип організації (для 

цього потрібно його зарання підготувати у вигляді картинки), а також ввімкнути чи 

вимкнути можливість зміни вибору мови внизу сторінки (див. рис. 6). 

На вкладці "Вигляд для гостей" надається можливість обрати типу порталу (для повної 

версії – див. рис. 7., для безкоштовної версії він встановлюється за замовчуванням – див. рис. 

8), назва заголовку, знову ж таки – логотип організації, а також сторінки, що будуть активні 

при реєстрації (для повної версії), капча, сладйи (знову ж таки лише для повної версії – див. 

рис. 9). 

 

Рис. 8. Вигляд для гостей панелі адміністратора налаштувань головної сторінки 

(безкоштовна версія). 
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Рис. 9. Вигляд для гостей панелі адміністратора налаштувань головної сторінки 

(повна версія). 

Сторінки та слайди можна редагувати (для повної версії – див. рис. 9–12), натиснувши 

на олівчик біля відповідної сторінки та слайду. 

 

Рис. 10. Редагування сторінки "Зв'язок з нами". 

 

Рис. 11. Вигляд сторінки "Зв'язок з нами" після редагування. 
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Рис. 12. Налаштування слайдів для повної версії сторінки. 

Налаштування вигляду для користувача передбачає можливість зміни таких 

параметрів: аватар, картинка лівої панелі, розділи на головній сторіці, ліва панель, спрощена 

система навігації для студентів, верхня закладка у вікнах справа (див. рис. 13). 

 

Рис. 13. Налаштування вигляду для користувача адміністратором у ХОСПН. 
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Після всіх налаштувань повна версія може мати вигляд, як показано на рис. 14, 

безкоштовна – рис. 15. 

 

Рис. 14. Зовнішній вигляд сторінки для гостей (повна версія). 

Варто наголосити, що дана ХОСПН пропонує до використання повну версію протягом 

перших пробних днів, далі за умови не обрання іншого, тарифний план змінюється на 

безкоштовний,  і, відповідно, зміннються надані можливості. 

 

Рис. 15. Зовнішній вигляд сторінки для гостей (безкоштовна версія). 

5.2. Визначення дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки бакалаврів 

інформатики 

Навчальні плани складаються відповідно до освітньо-професійної програми 

відповідного напряму підготовки [21]. Згідно освітньо-професійної програми дисципліни 
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поділяються на цикл загальної та професійної підготовки. При цьому кожен цикл 

поділяється на нормативну та варіативну частини, остання з яких поділяється на дисципліни 

самостійного вибору університету та дисципліни вільного вибору студента.  

Будемо орієнтуватись саме на спеціальні дисципліни з обох циклів підготовки 

баклаврів інформатики тому, що такі дисципліни відповідають за формування професійних 

компетентностей майбутніх бакалаврів інформатики. Отже, розподіл спеціальних дисциплін 

поділяється за роками та семестрами навчання наступним чином (див. табл. 1):  

Таблиця 1. 

Розподіл спеціальних дисциплін поділяється за роками та семестрами навчання       

(для бакалаврів інформатики) 

Курс 1 семестр 2 семестр 

1    Програмування 

   Вступ до спеціальності 

   Програмування 

2    Програмування  

   Програмне забезпечення 

обчислювальних систем  

   Інформаційно-комунікаційні 

технології 

   Комп’ютерна дискретна математика 

   Інформаційно-комунікаційні 

технології 

   Практикум з розв'язування 

олімпіадних задач з інформатики 

   Основи комп'ютерної графіки 

   Методи обчислень 

3    Методи оптимізації та дослідження 

операцій  

   Операційні системи та системне 

програмування  

   Функціональне та логічне 

програмування   

   Методика навчання інформатики 

   Алгоритми та технології 

паралельних обчислень / Паралельне 

програмування 

   Методи оптимізації та 

дослідження операцій 

   Алгоритми та структури даних 

   Основи мікроелектроніки 

   Бази даних  

   Аналіз даних  

   Методика навчання інформатики 

   Основи наукових досліджень 

   Комп’ютерні мережі та Інтернет 

4  Web-технології та web-дизайн  

 Технології створення 

дистанційного курсу / Соціальні і 

професійні питання інформатики 

 Математична логіка та теорія 

алгоритмів 

 Вибрані питання комп’ютерної 

інженерії / Вибрані питання 

інформаційних технологій 

 Проблеми сучасної інформатики  

 Моделювання соціально-

економічних процесів / Проектування 

систем штучного інтелекту 

 Захист інформації в комп’ютерних 

системах / Захист інформаційних 

ресурсів 

 Системи штучного інтелекту Java-

програмування / Web-програмування  

 Технології програмування 

 Архітектура комп’ютера та 

конфігурація комп’ютерних систем / 

Програмування комп’ютерної графіки 
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При цьому варто зауважити, що дисципліни, що відмічені через "/" – це дисципліни за 
вибором студента. Тобто, якщо студенти не обрали даний предмет, то і вивчати вони його не 

будуть. 

5.3. Створення власних кабінетів викладачів та студентів 

Для створення власних кабінетів викладачів необхідно адміністратору або запросити їх 

через електронну пошту або створити їм обліковий запис самому. Для цього варто зайти в 

меню керування – користувачі – адмін (див. рис. 16). 

 

Рис. 16. Меню користувачі. 

Зайшовши в дане меню, адміністратор має можливість обрати: загальні налаштування 

(яким чином може відбуватись реєстрація на сайті: використовуючи шаблон, запрошення 

по електронній скринці, через код доступу,  а також через файл з даними облікового запису 

– див. рис. 17), типи облікових записів (студент, викладач, адміністратор, батько – див. рис. 

18); створити новий обліковий запис (див. рис. 19), запросити користувача за електронною 

скринькою (див. рис. 20), виставити налаштування для реєстрації (див. рис. 21), а також 

налаштувати поля для профілів користувачів (див. рис. 22) та аватари користувачів (див. 

рис. 23). 
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Рис.17. Загальні налаштуваня способів створення облікових записів. 

 

Рис. 18. Типи облікових записів. 

 

Рис. 19. Створення облікового запису адлміністратором. 
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Відмітимо, що студентам зручно також реєструватись за кодом доступу, що їм може 

надати викладач, який вже зареєстрований у системі і має свій курс. 

 

Рис. 20. Запрошення по електронній скриньці нового користувача. 

 

Рис. 21. Налаштування для реєстрації користувачів. 

Деякі з налаштувань можна лишати за замовчуванням, так як вони не євкрай 

важливими для редагування чи зміни. 

Після того, як користувач зареєструється (чи то студент, чи то викладач, він має 

доступ до своїх курсів). Зазначимо, що адміністратор вносить усі предмети для вивченння 

у систему та надає доступ до певних курсів лише тим викладачам, які викладають даний 

предмет у даному навчальному закладі. 



ISSN 1998-6939. Information Technologies in Education. 2017. № 4 (33) 
 

54 

  

Рис. 22. Налаштування полів профіля користувача. 

 

Рис. 23. Налаштування для аватарів користувачів. 

5.4. Наповнення навчально-методичними та супровідними матеріалами 

Після створення особистих кабінетів викладачам, кожен педагог наповнює власну 

дисципліну відповідними матеріалами, передбаченими навчальним планом підготовки 

бакалаврів інформатики: лекціями, практичними, лабораторними, тестами, опитуваннями, 

обговоренням, інструкціями для самостійної роботи, супровідними матеріалами 

(підручниками, посібниками, відео тощо). Усі можливі форми роботи мають містити 

відповідне навчально-методичне забезпечення. 

5.5. Вибір традиційних та ХО форм, методів, засобів навчання 

На даному етапі проводиться вибір традиційних та хмароорієнтованих форм, методів та 

засобів навчання. У [14] перераховані всі можливі форми, методи засоби навчання у даній 



ISSN 1998-6939. Інформаційні технології в освіті. 2017. № 4 (33) 
 

55 

ХОСПН, у [43] наведено критерії добору ХО та web-орієнтованих засобів навчання 

бакалаврів інформатики. 

Етап 6. Використання ХОНС у процесі підготовки бакалаврів інформатики  

Етап 7. Перевірка ефективності 

Перевірка ефективності функціонування ХОНС буде перевірятись у наступних 

розділах у трьох аспектах: функціонування ХОСПН, результати навчальної діяльності, 

формування ІК-компетентності бакалаврів інформатики. 

Висновки з даного дослідження. Отже, нами розгляґнуто детально кожен етап 

проектування хмароорієнтованого навчального середовища для підгоовки бакалаврів 

інформатики. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. У подальшому перспективним 

є розробка методичної системи використання хмароорієнтованого навчального середовища 

для підготовки бакалаврів інформатики та перевірка її ефективності. 
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MODEL OF THE IMPLEMENTATION PROCESS OF DESIGNING A CLOUD-

BASED LEARNING ENVIRONMENT FOR THE PREPARATION OF BACHELOR OF 

COMPUTER SCIENCE  

The article presents the model of the process of implementation of the design of a cloud-

oriented learning environment (CBLE) for the preparation of bachelor of computer science, which 

consists of seven stages: analysis, setting goals and objectives, formulating requirements for the 

cloud-oriented learning environment, modeling the CBLE, developing CBLE, using CBLE in the 

educational Bachelor of Computer Science and Performance Testing. Each stage contains sub-steps. 

The analysis stage is considered in three aspects: psychological, pedagogical and technological. The 

formulation of the requirements for the CBLE  was carried out taking into account the content and 

objectives of the training; experience of using CBLE; the personal qualities and knowledge, skills 

and abilities of students. The simulation phase was divided into sub-stages: the development of a 

structural and functional model of the CBLE for the preparation of bachelors of computer science; 

development of a model of cloud-oriented learning support system (COLSS); development of a 

model of interaction processes in CBLE. The fifth stage was also divided into the following sub-

steps: domain registration and customization of the appearance of COLSS; definition of the 

disciplines provided by the curriculum preparation of bachelors of computer science; creation of 

own cabinets of teachers and students; download educational and methodological and 

accompanying materials; the choice of traditional and cloud-oriented forms, methods, means of 

training. The verification of the functioning of the CBLE will be carried out in the following areas: 

the functioning of the CBLE; results of students' educational activity; formation of information and 

communication competence of students. 

Keywords: model, design, cloud-oriented learning environment. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ОБЛАКООРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ 

В статье представлена модель процесса реализации проектирования облака 

ориентированной учебной среды для подготовки бакалавров информатики, которая состоит 

из семи этапов: анализа, постановки целей и задач, формулирования требований к 

облакоориентированной учебной среде, моделирование ХОНС, разработка ХОНС, 

использование ХОНС в учебном процессе бакалавров информатики и проверка 
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эффективности. Каждый этап включает подэтапы. Этап анализа рассматривается в трех 

аспектах: психологическом, педагогическом и технологическом. Формулирование 

требований к ХОНС оосуществлялось с учетом содержания и целей обучения; с учетом 

опыта использования ХОНС; с учетом личных качеств и ЗУН студентов. Этап 

моделирования был разделен на подэтапы: разработка структурно-функциональной модели 

ХОНС для подготовки бакалавров информатики; разработка модели облакоориентированной 

системы поддержки обучения; разработка модели процессов взаимодействия в ХОНС. 

Пятый этап был тоже разделен на такие подэтапы: регистрация домена и настройка внешнего 

вида ХОСПН; определение дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

бакалавров информатики; создание собственных кабинетов преподавателей и студентов; 

наполнение учебно-методическими и сопроводительными материалами; выбор 

традиционных и ХО форм, методов, средств обучения. Проверка функционирования ХОНС 

будет осуществляться по следующим направлениям: функционирование ХОНС; результатов 

учебной деятельности студентов; формирования ИК-компетентности студентов. 

Ключевые слова: модель, проектирование, облакоориентированная учебная среда. 

 


