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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО 
ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ У ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ 

 
Якість навчання багато в чому залежить від якості освіти загалом. Основна ідея може 

бути узагальнена наступним чином: для того, щоб виховати молоде покоління людей, щоб 
вони могли адекватно задовольнити запити часу, необхідно створити умови для якісної 
освіти [1]. Підвищення якості навчання учнів напряму залежить від професійного рівня 
вчителів. Поліпшення показників якості освіти може бути досягнуто за допомогою 
відповідних комп’ютерних технологій. В навчальному процесі на сьогодні часто 
використовують хмаро орієнтовані системи. Оскільки фінансування державних установ є 
нагальною проблемою, тому обирають, у більшості випадків, безкоштовні хмаро орієнтовані 
системи. 

Хмаро орієнтовані системи вже неодноразово досліджувались вченими [1]. Зокрема, 
наявні методики використання як хмаро орієнтованих систем так і хмарних сервісів [4]. 
Однак проблема впровадження хмаро орієнтованих систем до курсів підвищення 
кваліфікації вчителів мало досліджена українськими вченими. Зокрема з урахуванням 
принципів відкритої науки. 

Принципами формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища 
педагогічного навчального закладу, на думку українських дослідників В. Ю. Бикова, 
А. М. Гуржія та М. П. Шишкіної [2] є як принципи відкритої освіти: 
‒ мобільності викладачів та студентів; 
‒ рівного доступу до відкритих освітніх систем; 
‒ забезпечення якісної освіти; 
‒ формування структури та подальшої реалізації освітніх послуг. 

Так і специфічні принципи [2]: 
‒ повномасштабної інтерактивності; 
‒ персоніфікації постачання сервісів; 
‒ сумісності та стандартизації; 
‒ уніфікації інфраструктури; 
‒ адаптивності; 
‒ масштабованості і гнучкості; 
‒ консолідації ресурсів і даних; 
‒ безпеки і надійності;  
‒ інноваційності. 

Хмаро орієнтовані системи виступають інструментом реалізації в педагогічних 
системах принципів відкритої науки. 

Реалізація цих принципів може забезпечуватися за рахунок розв’язання в межах 
комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної 
освіти наступних задач (ці задачі окреслила в своїх дослідженнях К. Р. Колос): 
‒ організація управлінням навчально-пізнавального процесу підвищення кваліфікації 

слухачів, як під час курсів підвищення кваліфікації, так і в самостійному, дистанційному 
навчанні; 

‒ виявлення та врахування при навчанні слухачів (педагогічних працівників) їх 
індивідуальних освітніх інтересів та соціальних потреб; 

‒ охоплення всього спектру формальної, неформальної та дистанційної перепідготовки 
педагогічних кадрів; 

‒ поширення відкритих знань, сприяння обміну прогресивним педагогічним досвідом, 
забезпечення доступу до відкритих хмарних ресурсів та сервісів. 
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При використанні хмаро орієнтованих систем у закладах післядипломної педагогічної 
освіти можна реалізувати [3]: 
‒ публікацію інформації про результати власної діяльності слухачів у відкритому доступі; 
‒ налагодження зв’язку в реальному часі через хмарні сервіси (наприклад, електронну 

пошту, форуми); 
‒ здійснення попередньої електронної реєстрації, а також відкритої діагностики слухачів; 
‒ впровадження практичної реалізації окремих навчальних модулів професійного розвитку 

педагогічних працівників; 
‒ оприлюднення електронного навчального розкладу в хмаро орієнтованих системах 

закладів післядипломної педагогічної освіти; 
‒ накопичення професійного досвіду педагогічних працівників регіону за допомогою 

хмарних технологій; 
‒ орієнтація на подальший розвиток професійної компетентності учасників навчально-

виховного процесу навчальних курсів педагогічних працівників чи окремих її складників; 
‒ публікація результатів прикладних наукових досліджень з навчальних проблем у 

відкритих електронних навчальних виданнях або безкоштовне дублювання друкованих 
видань в електронних версіях; 

‒ розміщення у хмарних репозитаріях навчальних, психолого-педагогічних матеріалів у 
найбільш розповсюджених форматах; 

‒ розширення доступу педагогічних працівників до навчальних матеріалів через 
функціонування хмаро орієнтованих гібридних бібліотек; 

‒ підтримка навчально-пізнавальної діяльності слухачів через професійні педагогічні 
спільноти інструментами хмаро орієнтованих систем; 

‒ реалізація комбінованого тренінгу з поєднанням дистанційної та очної форм роботи [4]; 
‒ впровадження дистанційного навчання на базі хмаро орієнтованих систем. 

Принципи використання хмаро орієнтованих систем у закладах післядипломної 
педагогічної освіти [2] можна сформулювати наступним чином: 
1. Подальше залучення до наукової та освітньої спільноти хмаро орієнтованих засобів та 

хмарних сервісів у відкритому інформаційно-освітньому просторі, потужність якого 
останнім часом значно зростає завдяки хмарним обчисленням. 

2. Найактивніше залучення до навчально-виховної діяльності педагогічних університетів 
засобів міжнародних мережевих інформаційних систем та інфраструктур, організація на 
цій основі міжнародного співробітництва з метою сприяння більшої відкритості наукових 
досліджень (формування відкритих хмаро орієнтованих наукових систем), поглиблення 
відносини з виробництвом, координаційну узгодженість національних та міжнародних 
стратегій науково-технічного розвитку, модернізацію освітнього середовища навчальних 
закладів, розробку інноваційних підходів та технологій та, ширшу, інтеграцію в 
європейський простір науки та освіти. 

3. Розширення співпраці між освітніми та науковими закладами; створення різних 
корпоративних структур (галузей закладів промислової освіти, бізнес-інкубаторів, 
навчально-інженерних центрів тощо), спрямованих на розробку та впровадження 
прогресивних ІКТ у різних галузях соціальної діяльності, зокрема в галузі освіти. 

4. Розробка національних стандартів, які б встановлювали відповідні вимоги до якості та 
надійності хмарних технологій та послуг в Україні, а також узгоджували їх у 
відповідності до міжнародних стандартів ЄС. 

5. Проведення систематичних досліджень, які мають обґрунтувати теоретичне 
впровадження інноваційних технологій в організацію відкритого науково-освітнього 
середовища педагогічних навчальних закладів. 

6. Визначення пріоритетів та сучасних тенденцій досліджень у галузі ІКТ, зокрема в галузі 
освітніх технологій та освітнього програмного забезпечення, з метою привернути увагу 
суспільства, громадських організацій, громадського сектору. 

Можна звернути увагу, що зазначені принципи багато в чому повторюють принципи 
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відкритої науки, або ж їх реалізують. Можна помітити, що завдяки впровадженню та 
використанню хмаро орієнтованих систем у педагогічних системах навчання поширення 
наукових даних стає доступнішим та відкритим на усіх рівнях навчального процесу слухачів. 
Публікація відкритих досліджень призведе до більшої зацікавленості слухачів курсів 
підвищення кваліфікації окремими галузями науки. Використання хмарних технологій є 
перспективним інструментом розвитку та вдосконалення процесу навчання. Перспективами 
подальших досліджень виступає практичне використання хмаро орієнтованих систем на 
курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням принципів відкритої 
науки в закладах післядипломної педагогічної освіти. 
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РОЗВИТОК STEAM-ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
 

Насьогодні розвиток STEAM-технологій один з основних трендів в світовій освіті. 
Розшифруємо абревіатуру STEAM: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – 
mathematics, або: природничі науки, технологія, інженерне мистецтво, творчість, 
математика. [7]  

Одним словом, дисципліни, які стають найбільш затребуваними в сучасному світі. 
Багато країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США, 
проводять державні програми в області STEAM-освіти. В Україні також розуміють цю 
проблему.  

У 2015 році в Ізраїлі була запущена пілотна ініціатива – на додаток до підсумкового 
іспиту, який здають хлопці по закінченню школи, вони проводять обов'язкову дослідницьку 
роботу. Таку наукову роботу школярі роблять під керівництвом тьютора – студента з 
університету. [6] 

Метою статті є розгляд актуальної проблеми – вдосконалення системи професійної 
освіти, а саме нового напряму - STEАM-освіти. Проаналізувати сутність і зміст STEАM-освіти, 
виявити основні протиріччя, визначити основні підходи до розробки нових технологій.  

STEAM-навчальний план для майбутніх кваліфікованих робітників заснований на ідеї 
навчання учнів із застосуванням міждисциплінарного і прикладного підходу. Замість того щоб 
вивчати окремо кожну з кількох дисциплін – STEAM інтегрує їх в єдину схему навчання.[4]  
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	Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейінежеткізу керек. Мектеп бітіруші түлектері қазақ, о...
	Біліктілікті арттыру курсы соңында әр мұғалім жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұн мен жүйелілікті, білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын нәтижелерге қол жеткізді. «Адамның көңілі шын мейірл...
	Қорыта келе, Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні...
	Ұстаздардың шығармашылық қабілеті, жаңашылдық әрекеттері, біліктілігі, физиологиялық және психикалық сапасы, педагогикалық кәсіптік біліммен сәйкестенеді. Бұл педагогикалық бағытта оқытушы мен оқушының өзара ықпалы, өзара дамуда, ынтымақтастықтан теңг...

	Поліщук Аліна Юріївна
	(м. Фастів, Київська обл., Україна)
	КОНКУРСИ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОБІТНИКА
	Які ж позитивні моменти можна вбачати в прийнятті подібних конкурсів? Перш за все це позаурочна робота з учнями  як засіб формування професійних компетенцій учнів, де  основними завданнями є:

	ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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	Список використаних джерел
	Модернізація сучасної освіти в Україні в контексті європейських вимо орієнтується на пошуки підходів до розв’язання нових освітньо-виховних завдань, активне впровадження в теорію та практику педагогічних нововведень. В інноваційнихосвітніх перетворенн...
	Проблеми інноватики розглядають Л. Даниленко, Л. Карамушка, І. Корнілова, Ю. М’якотін, В. Сергієвський та ін. Проблему впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес школи вивчають Л. Березівська, П. Шепет, Р. Чуйко та ін.
	Творче зростання вчителя в умовах інноваційної діяльності, підвищення його фахового рівня, професійної компетенції відображено у працях І. Аркіна, Л. Вовк, А. Гільбуха, В. Загвязинського, І. Зязюна, М. Кларіна, Л. Коростильової, І. Ладенко, М. Поташні...
	Готовність педагога до інноваційної діяльності останніми роками досліджують З. Абасов, В. Уруський, О. Біляковська, Т. Демиденко, І. Дичківська, Н. Клокар, О. Коберник, К. Макагон, Т. Перекрьостова, В. Сластьонін та ін.
	Упровадження педагогічних інновацій супроводжують певні проблеми в діяльності педагога, наприклад, невідповідність інноваційних та державних програмам виховання і навчання, необхідність узгодження різних педагогічних концепцій, нових методичних розробок.
	Актуальною залишається проблеми адаптації нововведення до конкретних умов праці педагога, розробки необхідного навчально-методичного забезпечення та механізму реалізації педагогічної інновації в конкретному навчальному закладі.
	Недостатньою є поінформованість вчителів з проблем організації і проведення інноваційної діяльності.
	Крім того, процес підготовки педагога в системі безперервної освіти містить суперечності між репродуктивним характером навчання педагогів і необхідністю продуктивної педагогічної діяльності, між труднощами засвоєння вчителем способів інноваційної діял...
	Загальний інтерес до проблематики підготовки педагога до інноваційної діяльності залишається підвищеним, однак, зарано говорити про визначення найбільш ефективного способу організації процесу такої підготовки. Недостатньо дослідженими залишаються такі...
	Існує кілька точок зору на сутність інноваційної діяльності. По-перше, її визначають як створення нового (оригінальних прийомів, цілісних педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує суспільно-педагогічні відносини.
	По-друге, її характеризують як найвищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й проявля...
	Якщо говорять про інноваційну діяльність в системі освіти, то її сутнісною характеристикою є вдосконалення чи оновлення освітньої практики шляхом створення, розповсюдження та освоєння нових ефективних способів і засобів досягнення встановлених цілей о...
	У «Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» визначено сутність терміну «інноваційна освітня діяльність», в який вкладено наступний зміст: «розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій». При цьому освітніми інн...
	Т. Перекрьостова розуміє інноваційну діяльність як цілеспрямовану педагогічну діяльність, засновану на усвідомленні (рефлексії) свого власного практичного педагогічного досвіду з допомогою порівняння, вивчення, зміни й розвитку навчальновиховного проц...
	Професійна готовність в сучасних наукових дослідженнях розуміється як закономірний результат спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Її визначають як психічний, активно-дієвий стан особистості, складну я...
	О. Бартків вважає, що «готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційноціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягне...
	Ми виходимо з теоретичної позиції К. Макагон, яка під готовністю до інноваційної діяльності розуміє інтегральну якість особистості, яка характеризується наявністю та певним рівнем сформованості мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-операційного і оцін...
	Як зазначає В. Уруський, існує операційна готовність педагога до інноваційної діяльності, яка проявляється через уміння визначати найбільш ефективні прийоми й способи впровадження інновацій, майстерне володіння впроваджуваними технологіями, методиками...
	В. Сластьонін визначає критерії готовності педагога до інноваційної діяльності:
	 усвідомлення необхідності в інноваційній діяльності, готовності до творчої діяльності з нововведень у навчальному закладі;
	 упевненість в тому, що нововведення призведе до позитивних результатів;
	 узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю;
	 готовність до подолання творчих невдач;
	 рівень технологічної готовності до виконання інноваційної діяльності, позитивна оцінка власного попереднього досвіду в світлі інноваційної діяльності;
	 здатність до професійної рефлексії [4].
	І. Дичківська наголошує, що структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності розглядають як сукупність мотиваційного, когнітивного, креативного, рефлексивного компонентів, які взаємообумовлені та пов´язані між собою [2].
	Мотиваційний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності, на думку І. Дичківської, виражає усвідомлене ставлення педагога до інноваційних технологій та їх ролі у розв´язанні актуальних проблем педагогічної освіти. Показниками мотиваці...
	Когнітивний компонент об´єднує сукупність знань педагога про суть і специфіку інноваційних педагогічних технологій, їх види та ознаки, а також комплекс умінь і навичок із застосування інноваційних педагогічних технологій у структурі власної професійно...
	Його характеризують обсяг знань (ширина, глибина, системність), стиль мислення, сформованість умінь і навичок педагога.
	Креативний компонент реалізується в оригінальному розв´язанні педагогічних завдань, в імпровізації, експромті; виявляється через відкритість щодо педагогічних інновацій; гнучкість, критичність мислення; творчу уяву. Його важливість породжена творчим х...
	Рефлексивний компонент характеризує пізнання й аналіз педагогом явищ власної свідомості та діяльності. Реалізується цей компонент через такі рефлексивні процеси, як саморозуміння й розуміння іншого, самооцінювання й оцінювання іншого, самоінтерпретаці...
	Існують інші уявлення про структуру готовності педагога до інноваційної діяльності, наприклад, модель К. Макагон, яка містить мотиваційно-орієнтаційний, змістовно-операційний і оцінно-рефлексивний компоненти [3].
	Мотиваційно-орієнтаційний компонент виступає основою для структурування основних властивостей і якостей особистості педагога як професіонала; виконує регулятивну й орієнтовну функцію в процесі підготовки педагога до інноваційної діяльності.
	Функціями мотиваційно-орієнтаційного компонента готовності до інноваційної діяльності є:
	1) пробудження у вчителів особистісно значимого ставлення до об’єкта і предмета його діяльності;
	2) вироблення навичок аналізу та прагнення до активного вирішення нестандартних педагогічних ситуацій, інтересу до планування та освоєння інновацій;
	3) формування настрою і постійної орієнтації на інноваційну діяльність.
	Функції змістовно-операційного компонента:
	1) формування готовності педагога до продуктивної педагогічної творчості (креативності), що містить у собі: вміння творчо переосмислювати нововведення, відповідно до умов конкретного закладу освіти; адаптувати впроваджувані концепції і методики; прагн...
	2) отримання та збагачення інформації про сутність і структуру пошукової діяльності;
	3) реалізація умінь оперувати даною інформацією в різних сферах інноваційної діяльності.
	Структурна модель підготовки педагога до інноваційної діяльності, розроблена К. Макагон, має три етапи: діагностично-коригуючий; навчальний; аналітико-результативний.
	Розробленими є показники ефективності формування готовності педагога до інноваційної діяльності, наприклад, В. Уруський пропонує такі:
	1) спрямованість педагогічних працівників на інноваційний підхід до навчання і виховання;
	2) орієнтація методичних структур на забезпечення індивідуальної траєкторії підготовки педагога-новатора;
	3) вироблення на цій основі нетрадиційних форм і методів методичної роботи;
	4) зростання педагогічної майстерності вчителів, вихователів і керівників закладів освіти [7, с.16].
	О. Бартків підкреслює, що «готовність до інноваційної діяльності обумовлюється організацією оптимального інноваційного середовища та спрямованістю педагогічної діяльності на інноваційність.
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	ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ
	Свідерська Юлія Олександрівна
	(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна)
	НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
	Для системи навчання через Інтернет дуже зручно використати систему Ucoz, або другу систему створення сайтів. Теоретичні положення та підготовчий період, охорону праці, опитування та перевірку готовності до занять здійснювати через Інтернет, а на заня...
	‒ Починати роботу, коли з'явився гострий інтерес до досліджуваного предмета.
	‒ Сформувати інтерес і потім його підтримувати – це саме головне й найважливіше завдання.
	‒ Створюється співтовариство для підтримки інтересу, куди можуть входити інші вчителі, учні й навіть батьки.
	При створенні освітнього сайту зручно викладати статті з розсилання. На сайті створюється форум для спілкування, обміну думками й дискусій:
	Формування інтересу до предмета – надати інформацію з питання «чому потрібно вивчати предмет, кому це потрібно й для чого». Ціль спілкування – це з'ясувати самі гострі проблеми.
	Створити розсилання. Розсилання – серія послідовних листів. Наступний важливий  крок – одержання зворотного зв'язку. Після того, як створені розсилання й написано кілька статей (можна дублювати їх у різні співтовариства та форуми), потрібно активізува...
	‒ Задавати питання (тільки не загального плану, а точні, щоб на них легко було відповісти).
	‒ Доводити, що саме ваш метод навчання найпростіший і зручний.
	‒ Подавати корисну інформацію, яку можна відразу застосувати.
	‒ Виносити на обговорення несподівані теми.
	Нажаль, основна маса приходить в Інтернет, щоб тільки споживати інформацію, а не залишити свою особисту думку.
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