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Анотація. Метою дослідження є пошук сучасних підходів до 

організації спільної роботи майбутніх учителів з навчальними ресурсами. 
Задачами дослідження є аналіз можливостей організації спільної роботи 
у мережі учасників освітнього процесу, удосконалення навчального 
курсу «Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики» для 
комбінованого навчання. Об’єктом дослідження є процес методичної 
підготовки майбутніх учителів математики та інформатики. Предметом 
дослідження є використання хмаро орієнтованих проектів у методичній 
підготовці майбутніх учителів. В роботі проведено аналіз проблем 
співробітництва у мережі для різних хмаро орієнтованих сервісів, 
зокрема GeoGebra, LearningApps, Prezi, Google. Результати дослідження 
планується узагальнити для формування рекомендацій щодо організації 
співробітництва у мережі майбутніх учителів. 
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Abstract. The aim of research is to find contemporary approaches to 

teamwork future teachers with educational resources. Objectives of the study is 
to analyze the possibilities of establishing joint work in networks of students 
and improvement course “Information and communication mathematics 
learning tools” for blended learning. The object of the research is the process 
methodical training of future teachers of mathematics and computer science. 
The subject of research is the use of cloud based projects in methodical training 
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Аналіз проведених досліджень вказує на те, що найбільша 

ефективність у підготовці майбутніх учителів досягається завдяки 
комплексному поєднанню традиційних засобів, форм і методів навчання 
з комп’ютерно-орієнтованими та хмаро орієнтованими [5; 6]. Для 
продуктивної співпраці студентів у мережі доцільно використовувати 
різні хмаро орієнтовані сервіси, зокрема Google (зокрема, G Suite for 
Education), GeoGebra [1], LearningApps [2], Prezi. З цими сервісами 
ознайомлюємося і використовуємо в курсі «Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання математики», навчальної практики «Intel Навчання для 
майбутнього», а також при вивченні математики та методики її навчання. 
В першу чергу – для представлення результатів спільної проектної 
роботи. 

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів 
навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. 
Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси 
або для самостійної роботи. Для організації спільної роботи створюємо 
так звану «школу у хмарах», коли студенти, приєднавшись за посиланням 
до певного класу, створюють вправи, а пізніше після перегляду їх у 
«класі» та здійснення рецензування, мають змогу удосконалювати, 
зберегти у закладках, вмонтувати через використання пакетів SCORM у 
навчальні курси, які створюємо для навчання учнів на платформі Moodle. 
Конкретні сценарії, програми, можна використати у доречному 
методичному сценарії чи цілісному уроці. Є можливість послідовного 
редагування та удосконалення блоків. Можна зреалізувати мету спільної 
роботи – створення загально доступної бібліотеки блоків, придатних для 
повторного використання. 

GeoGebra-Група дозволяє обмінюватися матеріалами, писати пости і 
коментарі, створювати і редагувати спільно GeoGebra робочі листи. 
Завдяки цьому виконуються завдання і забезпечується зворотний зв’язок. 
Учасники групи мають змогу обмінюватися розробленими блоками, 
створюючи при цьому «книги», коментувати вправи, удосконалювати їх. 
Дещо складніше організувати вмонтовування розроблених блоків до 
єдиного методичного сценарію. Здебільшого робимо це через додавання 
розроблених вправ у «хмарні» сховища, та здійснення на них посилань з 
веб-сторінок, текстів чи малюнків. 

Питання організації співпраці у навчанні математичних дисциплін з 
використанням CoCalc розглядає М. В. Попель [3; 4]. 
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Prezi дає безпрецедентну візуальну силу презентації, поєднуючи 
свободу відкритого полотна з просторовим виміром і рухом, щоб 
постійно привертати увагу аудиторії. Це яскраві ілюстрації даних з 
вражаючими діаграмами, графіками і діаграмою. Дослідження 
показують, що люди більш схильні реагувати на історії з візуальним 
впливом. Нема необхідності розпочинати навчання у команді з нуля. 
Більш доцільним може бути завдання на пошук групою потрібного чи 
подібного сценарію у повній бібліотеці prezis, подальше його 
редагування. Простіше налагодити співпрацю над шаблоном чи 
документом, якщо він має не лише ліцензію «суспільне надбання», але й 
відкритий код для поширення педагогічних прогресивних ідей. Зазвичай, 
розпочинаємо створення спільної презентації за шаблоном з додавання 
змісту. Наприклад, текстових повідомлень за створеним фреймом, фото- 
чи відеоматеріалів. Оскільки Prezi підтримує всі популярні типи файлів, 
то можемо імпортувати будь-які засоби, зокрема презентації PowerPoint. 
Маємо мобільні застосунки, настільні додатки для Mac і Windows, які 
можемо відкривати в довільному місці і з використанням будь-якого 
мобільного пристрою. 

Пропонуємо студентам співпрацю через спільне ведення блогів, 
створення спільних презентацій, текстових документів, сайтів (особливо 
за оновленою версією G Suite for Education). Вікі-технології (Moodle, 
Iteach.wiki) забезпечують можливості для групової роботи і створення 
спільних сторінок при послідовному внесенні записів та їх збереженні з 
можливістю перегляду історії змін та поверненні до обраної з версій.  

Як недоліки вказаної роботи можна вказати необхідність постійно 
підтримувати якісний Інтернет. Взаємодія в ряді випадків обмежується 
письмовими відгуками. Зберігається можливість внесення небажаних 
правок в документи тощо. Документи можуть бути доступні будь-кому, 
хто має доступ до Інтернету, крім випадків, коли обмежуєте доступ 
читачів. Тому у цьому разі необхідно посилювати роз’яснювальну роботу 
з безпечного використання Інтернету. 
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