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Обґрунтовано імператив запровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти в Україні. Проведено порівняльний аналіз характе-
ристик найбільш поширених інформаційно-комунікаційних хмарних технологій і на підставі якого аргу-
ментовано перспективність впровадження в освітній процес хмарних сервісів, які надає компанія 
Google. Розроблено алгоритм управління формуванням ключових компетентностей здобувачів вищої 
освіти шляхом утворення їх спільноти на Google+ з використанням хмарних сервісів Google 
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, компетентність, комунікативність, мережева 
спільнота Google+, хмарні сервіси 
 
Reformation of the higher school in Ukraine is carried out with orientation on progressive world tendencies of 
education development, among which it must be noticed the transfer to the open education, development of unite 
scientific-educational information space and application of the competence approach to organization of educa-
tional process.  
Under conditions of these reforms the limitation of the traditional form of organization of educational process is 
expressed and the problem of the use of innovative technologies and also information-communication technolo-
gies (further – ICT) in interactive format of educational processes is actualized for adoption of these progressive 
tendencies in the sphere of higher education in Ukraine. The formation of the node competences in candidates 
for higher education on the following positions: “knowledge”, “skills”, “communicability”, “self-sufficiency 
and responsibility” imperatively presupposes the use of innovative technologies and ICT in educational process. 
It is conditioned by the limitation of the traditional conservative form of educational process for the management 
of formation of competence in candidates for higher education. There was elucidated the content filing of the 
subject and activity component of educational process under conditions of the use of innovative technologies, 
ICT and also its interconnection with formation of the node competences in candidates for higher education at 
the study of program discipline. There were argued the advantages of the use of cloud services of the modern 
ICT in educational process. According to the results of comparative analysis of the world spread cloud services 
in the sphere of education by optimality criterion there were used the ones, offered by the Google search system, 
for the management of formation of competences in candidates for higher education in educational process. 
There was elaborated an algorithm of the management of competences of the candidates for higher education at 
their study of the program disciplines by formation of their net community on Google+ and by the use of Google 
cloud services. Creation of the net community of the candidates for higher education allows organize their cog-
nitive study of program discipline in the context of competence formation, mastering of the modern ICT with the 
use of potential possibilities of cloud services. It also activates the interest of candidates for higher education to 
the discipline and to the mastering of qualities for solving problem in both net community and in self-sufficient 
format with the full responsibility 
Keywords: information-communication technologies, competence, communicativeness, net community Google+, 
cloud services 
 
1. Вступ 
В епоху державного і духовного відродження 

України одним із пріоритетних напрямів суспільних 
трансформацій визначено державну політику модер-
нізації інституту освіти, який розглядається як основа 
економічного, інтелектуального, культурного, духов-
ного, соціального, розвитку особистості, суспільства 
і держави. За цим напрямом особлива увага приділя-
ється реформуванню системи вищої освіти, на яку 
покладається відповідальне завдання підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати за 
інноваційним підходом і в умовах невизначеностей 
складні задачі і практичні проблеми у певній галузі їх 
професійної діяльності, що має стати інтелектуаль-
ним ресурсом забезпечення виходу України на траєк-
торію сталого розвитку [1].  

Реформування системи вищої освіти має прово-
дитися з урахуванням прогресивних світових тенден-

цій її розвитку, серед яких слід відзначити : перехід до 
відкритої освіти; утвердження компетентнісного під-
ходу до формування змісту освіти, тобто орієнтація на 
формування у здобувача вищої освіти (далі – ЗВО) 
компетентностей, які включають знання (теоретико-
методологічний базис) та уміння їх застосування в 
майбутній предметній галузі його діяльності з ураху-
ванням запитів ринку праці (роботодавців); організація 
освітнього процесу з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в інтерактив-
ному форматі; ефективний контроль за якістю освіти, а 
також розбудова інформаційного (цифрового) суспіль-
ства, що пов’язано з формуванням «мережевої люди-
ни» в системі освіти. Разом ці тенденції відображають 
світовий рух до створення єдиного відкритого глоба-
льного інформаційного освітньо-наукового простору і 
створення умов використання його контенту у будь-
якому місці і незалежно від форми навчання ЗВО.  
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Звідси на викладача ВНЗ покладається завдан-
ня пошуку, розроблення та впровадження в освітній 
процес ефективних засобів формування та розвитку 
компетентностей у ЗВО відповідно до вимог Націо-
нальної рамки кваліфікацій до певного освітньо-
кваліфікаційного рівня за обраною ним спеціальніс-
тю, що стає змістом управління формуванням компе-
тентностей.  

За теперішніх умов розбудови інформаційного 
суспільства управління формування компетентностей 
у ЗВО імперативно пов’язано з використанням в на-
вчальному процесі інноваційних та ІКТ. 

На користь цього імперативу наводимо влучне 
висловлювання Шеріл Нуссбаум-Бич (член Ради ди-
ректорів Міжнародного товариства з технологій в 
галузі освіти, США): «Технології ніколи не замінять 
викладача, але викладач, який ефективно застосовує 
технології для розвитку своїх студентів, замінить 
того, хто ними не володіє». Це має стати мотивацій-
ним фактором для викладача у вищій школі щодо 
запровадження ІКТ та інноваційних технологій в 
освітньому процесі.  

 
2. Аналіз публікацій за напрямом дослі-

дження і постановка проблеми  
Кожна із зазначених світових тенденцій розвит-

ку вищої освіти та практики їх запровадження активно 
досліджуються, про що свідчать вітчизняні та іноземні 
наукові публікації, а також ці тенденції знаходять своє 
відповідне законодавче унормування [2–9].  

Впровадження ІКТ в освітній процес, по-
штовхом якого стало поширення дистанційної форми 
освіти, пов’язано з розробкою програмних продуктів, 
апаратних засобів, навчально-програмних комплексів, 
серед яких поширення знайшли Moodle, ATutor ILIAS, 
eFront, Прометей, а також власні розробки ВНЗ.  

Водночас, у зв’язку з інтенсивним розвитком 
Інтернет-технологій, включаючи, широкосмуговий 
Інтернет та розповсюдження соціальних Інтернет-
мереж розроблено достатньо технологій освітнього 
процесу з використанням інформаційно-комуніка- 
ційних сервісів, методологія застосування яких розк-
рита як в низці публікацій [2, 3, 6], так і в Інтернет-
мережі (табл. 2). Низка публікацій розкриває підходи 
до управління формуванням компетентностей у здо-
бувачів освітніх послуг в освітніх закладах [10–12].  

Разом з тим, бракує публікацій, де розкрива-
лись би переваги сучасних ІКТ для організації ви-
вчення навчальних дисциплін в контексті управління 
формуванням компетентностей у ЗВО. До таких су-
часних ІКТ зараз віднесені «хмарні технології», зок-
рема, застосування їх сервісів для організації освіт-
нього процесу. На думку авторів, серед різноманіт-
них хмарних сервісів на теперішній час найбільш 
розвинутим і пристосованим для організації освіт-
нього процесу і управління формуванням компетент-
ностями ЗВО є хмарні сервіси Google.  

 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – визначити можливості ви-

користання хмарних-технологій для управління фор-
муванням компетентностей у ЗВО, зокрема, можли-

востей хмарних сервісів Google для їх масштабного 
впровадження в освітній процес у ВНЗ України.  

Досягнення визначеної мети дослідження 
пов’язано з виконанням наступних завдань: 

1. Обґрунтувати імператив запровадження ІКТ та 
інноваційних технологій в освітній процес внаслідок 
обмеженості його традиційної консервативної форми 
щодо управління формуванням компетентностей ЗВО.  

2. Розкрити змістовне наповнення предметної і 
діяльнісної складових освітнього процесу в умовах 
запровадження ІКТ та інноваційних технологій, а 
також їх зв'язок з формуванням ключових компетен-
тностей ЗВО при викладанні та вивченні навчальної 
дисципліни.  

3. Аргументувати переваги хмарних сервісів 
сучасних ІКТ щодо їх запровадження в освітній про-
цес і за порівняльним аналізом поширених хмарних 
сервісів рекомендувати до запровадження найбільш 
оптимальні хмарні сервіси, а також розробити алго-
ритм їх використання для управління формуванням 
компетентностей ЗВО.  

 
4. Імперативи використання інноваційних 

технологій для управління формуванням компе-
тентностей здобувачів вищої освіти  

Виконання завдання щодо підготовки високо-
кваліфікованих кадрів має своїм виміром досягнутий 
рівень компетентності ЗВО, яка включає в себе ди-
намічну комбінацію знань, розумінь, поглядів, цінно-
стей, умінь, інших особистих якостей, що визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну 
та/або подальшу навчальну діяльність і є навчальним 
результатом на певному рівні освіти [13]. Компетен-
тність розкривається за дескрипторами ключових 
компетентностей : «знання», «уміння», «комуніка-
тивність», «автономність та відповідальність». 
Зміст цих дескрипторів має визначати програму осві-
тнього процесу для здобуття певного освітньо-
кваліфікаційного рівня (бакалавр, магістр) спеціаль-
ності, за якою здійснюється підготовка ЗВО. Для ко-
жної спеціальності на основі загальних вимог до 
компетентностей освітньо-кваліфікаційного рівня, 
встановлених в Національній рамці кваліфікацій [13], 
розробляється певне змістовне наповнення дескрип-
торів компетентностей, що пов’язані зі стандартом 
спеціальності та мають бути враховані в робочих 
планах навчальних дисциплін, які викладаються за 
цією спеціальністю чи спеціалізацією.  

Разом з тим, наукові праці, чисельні методичні 
розробки стосовно організації освітнього процесу для 
ЗВО містять рекомендації щодо формування у них 
таких важливих якостей, які доповнюють та підси-
люють ключові компетенції, як-то : здатність працю-
вати в команді, мобільність, здібність до аналітично-
го мислення, креативність та наполегливість у розро-
бці проектних та управлінських рішень, здатність до 
самооцінювання, спроможність бути комунікабель-
ним у різних соціальних групах, досконале володіння 
інструментарієм ІКТ для вирішення завдань у пред-
метній сфері своєї діяльності тощо.  

У цьому контексті якісна підготовка ЗВО має 
надати йому компетентність, яка синергетично інте-
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грує ключові та інші компетентності, що мають ви-
значати особистісні і міжособистісні якості, здібно-
сті, уміння і знання, які виявляються в різних аспек-
тах професійної діяльності індивіда та його соціаль-
ного життя.  

Проекція цих загальних положень підготовки 
фахівця у вищій школі на методологію викладання та 
вивчення навчальної дисципліни вже орієнтує на фо-
рмування у її предметній сфері компетентностей 
ЗВО. Так, набута інтегральна компетентність ЗВО за 
умов засвоєння ними дисципліни «Фінансовий мене-
джмент» програми магістерської підготовки за спеці-
альністю «Економіка» в низці ВНЗ України, зміст 
якої розроблено з орієнтацією на вимоги 7-го рівня 
Національної рамки кваліфікацій [13], передбачає 
формування у здобувача таких якостей: Здатність на 

теоретико-методологічному базисі практико-орієнто- 
ваних знань та умінь управляти фінансами суб’єктів 
підприємницької діяльності, спроможність розробля-
ти і впроваджувати соціально-відповідальні управ-
лінські рішення як в умовах автономності, так і в ко-
мунікативній взаємодії з відповідними структурними 
підрозділами стосовно керування рухом фінансових 
ресурсів, зокрема, корпоративних фінансів, форму-
вання та використання капіталу, доходами і грошо-
вими фондами, здійснення контроллінгу цих опера-
цій за ключовими показниками (КРІ).  

У табл. 1, як приклад, наведено розкритий 
зміст інтегральної компетентності за її структурними 
ключовими (фаховими) компетентностями (у скоро-
ченому виді) ЗВО за умов засвоєння ним дисципліни 
«Фінансовий менеджмент».  

 
Таблиця 1  

Структурні ключові компетентності інтегральної компетентності дисципліни «Фінансовий менеджмент»  
магістерської програми спеціальності «Економіка» (скорочено) 

1. Знання 2. Уміння 3. Комунікація 
4. Автономність і  
відповідальність 

1. Спеціалізовані концептуа-
льні знання, набуті у процесі 
навчання які є основою для 
оригінального мислення та 
інноваційних підходів, зок-
рема, в контексті дослідни-
цької роботи в галузі управ-
ління фінансами : 
1. 1. Основні принципи фі-
нансового менеджменту : 
цілі, організація управління 
фінансами у суб’єкта госпо-
дарської діяльності 
1. 2. Управління капіталом : 
формуванням капіталу та 
його вартістю, вартістю 
грошей, концепція фінансо-
вого важеля 
1. 3. Фінансовий аналіз гро-
шових потоків: 
– абсолютної величини гро-
шових потоків та їх структу-
ри; 
– системи ключових показ-
ників (КРІ*), що їх характе-
ризують. 
1. 4. Факторний аналіз кін-
цевого фінансового резуль-
тату підприємства: 
– облікової політики підпри-
ємства; 
– методів нарахування амор-
тизації основних засобів; 
– створення резервів та оці-
нки запасів, оцінка альтер-
нативних видатків. 
1. 5. ……….. 

2. Розв’язання складних 
задач і проблем, що 
потребує оновлення та 
інтеграції знань, часто в 
умовах неповної інфо-
рмації та суперечливих 
вимог : 
2. 1. Розроблення 
управлінських фінансо-
вих рішень та їх опти-
мізація. 
2. 2. Управління фінан-
совими планами підп-
риємства у форматі 
управлінського циклу : 
планування, організа-
ція, контроль, мотива-
ція, розробка та прийн-
яття управлінських рі-
шень в системі як стра-
тегічного, так й опера-
тивного управління на 
підприємстві для забез-
печення цілеспрямова-
ного його функціону-
вання та розвитку. 
2. 3. Здійснювати про-
гнозування грошових 
потоків з метою забез-
печення стабільного 
функціонування підп-
риємств. 
2. 4…… 
 

3. Зрозуміле і недвозначне 
донесення власних висно-
вків, а також знань та по-
яснень, що їх обґрунтову-
ють, до фахівців і нефахів-
ців в галузі фінансового 
менеджменту з метою 
роз’яснення та обґрунту-
вання управлінських рі-
шень щодо управління 
фінансами : 
3. 1. Вивчення системи 
інформаційного забезпе-
чення управління фінанса-
ми суб’єктів господарської 
діяльності в Україні та в 
інших країнах, в т.ч. ви-
вчення фінансової звітнос-
ті відповідно до МСФЗ; 
3. 2. Забезпечувати шля-
хом організаційних кому-
нікацій розробку стратегії 
управління ефективним 
розміщенням фінансових 
ресурсів суб’єктів госпо-
дарювання. 
3. 3. Визначати в комуні-
кативних заходах напрями 
діяльності підприємства на 
перспективу : підвищення 
якості продукції, досяг-
нення ефективності вироб-
ництва. 
3. 4……….. 
 

4. Прийняття рішень у 
складних і неперед-
бачуваних умовах, що 
потребує застосування 
нових підходів та про-
гнозування : 
4. 1. Володіти методо-
логією визначення і мо-
ніторингу ключових по-
казників відносно визна-
чення індикаторів фінан-
сового забезпе-чення 
розвитку підприємства. 
4. 2. Приймати операти-
вні і обґрунтовані управ-
лінські рішення щодо 
підвищення ефективнос-
ті виробництва, забезпе-
чення конкуренто-
спроможності продукції. 
4. 3. Забезпечувати 
впровадження управлін-
ської технології – бю-
джетування з метою під-
вищення конкурентосп-
роможності та інвести-
ційної привабливості 
підприємств. 
4. 4. Здійснювати конт-
роль за ефективністю 
системи антикризового 
фінансового управління, 
визначати вплив антик-
ризових заходів на осно-
вні фінансові параметри 
підприємства. 
4. 5……….. 
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З виконанням завдання формування інтеграль-
ної компетентності ЗВО, яка має включити ключові і 
додаткові компетентності, постає проблема пере-
осмислення традиційної організації та змісту освіт-
нього процесу в аудиторії у форматі : лекція, семінар, 
практичне заняття, а також самостійної роботи, що 
навіть за умов запровадження інтерактивної форми їх 
проведення, запланованого певного обсягу самостій-
ної роботи ЗВО, внаслідок ліміту відведеного часу на 
вивчення дисципліни не дозволяють належним чи-
ном : викладачу викласти ЗВО у повному обсязі тео-
ретико-методологічний матеріал дисципліни; забез-
печити оволодіння ними уміннями застосування тео-
ретико-методологічних знань у практичній діяльнос-
ті; розширити їх комунікації в предметному полі ди-
сципліни; навчити ЗВО працювати, як в команді, так 
і умовах автономності, але з відповідальністю і з кре-
ативним підходом ставитись до виконання практич-
них завдань. Водночас, слід відмітити, існуючі про-
блеми з контролем самостійної роботи ЗВО та акти-
вації їх когнітивної діяльності.  

Крім того, особливість вивчення практико-
орієнтовних дисциплін в Україні в таких галузях 
знань, як: «Соціальні та поведінкові науки» (до цієї 
галузі віднесена спеціальність «Економіка»), «Управ- 
ління та адміністрування», «Право» та в інших галу-
зях знань [14] пов’язано з вивченням та аналізом ді-
ючих актів законодавства в предметній сфері цих 
дисциплін. Змінність та недосконалість законодавст-
ва в Україні, зокрема, необхідність проведення аналі-
зу закладених в нього інституціональних пасток 
утруднює викладання та вивчення циклу таких дис-
циплін у форматі традиційного навчального процесу 
за браком навчального часу.  

Завдання професіоналізації навчання, управ-
ління формуванням компетентностей у ЗВО за тепе-
рішніх умов потребує запровадження інноваційної 
технології організації освітнього процесу, забезпе-
чення інноваційних змін його предметної та діяльні-
сної компонент.  

Предметний зміст навчання – це базовий зміст 
навчальних дисциплін, курсів, навчальних модулів, 
що забезпечує певний обсяг та рівень знань, які ма-
ють бути засвоєні ЗВО в навчальному процесі та за-
фіксованих державними стандартами або іншими 
нормативними документами. За умов глобалізації, 
технологічних змін, інтеграції до світового інформа-
ційного, наукового та освітнього просторів зміст на-
вчання має постійно переглядатися відповідно до 
сучасних науково-технічних досягнень. Водночас 
слід врахувати, що обсяг накопичений людством 
знань подвоюється кожні 2–3 роки. Предметний зміст 
навчання пов'язаний з формуванням ключової компе-
тентності «Знання», що одночасно є одною із цілей 
навчання, одним із його результатів, а також його 
головним виміром.  

Діяльнісна компонента навчання забезпечує 
ЗВО методологією діяльності, способами пізнання та 
перетворення зовнішнього середовища або адаптації 
до нього, технологією самовизначення та самореалі-
зації, формує мотиваційні чинники до предметної 
діяльності. При цьому діяльнісна компонента висту-

пає дуалістично як стрижнева складова навчання, так 
і його результатом, а також зумовлює ефективність 
особистісно-орієнтованого навчання. Саме діяльнісна 
компонента пов’язана безпосередньо з формуванням 
таких ключових компетентностей у ЗВО як «Умін-
ня», «Комунікативність», «Автономність та відпові-
дальність».  

Для забезпечення ефективності освітнього 
процесу предметна та діяльнісна компоненти змісту 
освіти мають знаходитися у своїй взаємодоповнюю-
чій єдності. Предметна компонента змісту навчання 
охоплює накопичені знання в предметній площині 
дисципліни, а діяльнісна компонента освіти має 
озброїти ЗВО методологією їх пошуку, удосконалення 
та практичного застосування. При цьому акцент ро-
биться не на механічному засвоєнні певних знань (хай 
навіть самих новітніх), а також умінь та навичок, а на 
оволодіння їх фундаментальними основами та прище-
пленні людині уміння й бажання самостійно і безпере-
рвно навчатися протягом усього життя з метою роз-
ширення та поглиблення своєї компетентності.  

За інноваційним підходом організації освіт-
нього процесу змінюються сутність, зміст та способи 
навчання. Постає завдання не простої передачі слу-
хачам конкретних знань, а навчити їх умінню адап-
тації до якісно інших умов інноваційного господарю-
вання та життєдіяльності, вбудовуватися в постійно 
мінливе економічне, інституціональне, технологічне 
середовище, бути напоготові до невизначеності май-
бутнього за рахунок розвитку здібностей до творчос-
ті та різним формам мислення.  

У цьому контексті має бути переглянута роль 
викладача, який за сучасних умов має стати методоло-
гом та технологом процесу навчання, своєрідним «на-
вігатором» у просторі знань, активатором потягу здо-
бувачів до опанування компетентностями за навчаль-
ною дисципліною, а не транслятором обсягу знань, 
визначених програмою лекційного курсу дисципліни.  

Разом з тим, у рамках предметного змісту на-
вчання не може бути послаблена увага до опанування 
майбутнім фахівцем професійних навичок, за якими 
він має бути затребуваний на ринку праці. Більшість 
фахівців вважає що необхідні їм професійні навички 
сформувалися в їх практичній діяльності, а не були 
придбані в процесі навчання. Звідси актуалізується 
завдання прив’язки змісту освітнього процесу з прак-
тикою майбутньої діяльності ЗВО, що може бути 
розв’язано шляхом оптимізації навчальної програми, 
впровадження особистісно-орієнтованого підходу 
професійної підготовки фахівців, узгодженого з май-
бутніми роботодавцями.  

Визначальними рисами сучасного навчання є 
його інноваційна технологічність. Під цим розумі-
ється використання методик алгоритмізації досяг-
нення цілей навчання, широке застосування в навча-
льному процесі ІКТ, а також інтерактивних техноло-
гій та технічних засобів і перехід від окремих тради-
ційних форм, способів передачі знання до методоло-
гічних інтелектуальних інтегрованих систем, ком-
плексів, за допомогою яких великі обсяги знань транс-
формуються у форми, що зручні для засвоєння ЗВО з 
різними когнітивними здібностями [15]. 
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До інноваційних технологій освітнього про-
цесу зараз відносять : електронну бібліотеку та елек-
тронний бібліотечний каталог, комп’ютерне тесту-
вання, організацію віртуальних семінарів, конфере-
нцій, комп’ютерні навчальні програми, інтегровані 
навчально-атестаційні комплекси, а також кейс-
технології (case-studies), веб-квест-технології тощо. 
За цими технологіями навчальний матеріал подаєть-
ся з використанням певних практичних прикладів, 
ситуацій, проблемних питань та завдань з елемента-
ми рольової ігри. Раціональним виглядає також ви-
користання нелінійної форми представлення навча-
льного матеріалу, за якою його одиниці представля-
ються в системі різних площин із зазначенням 
зв’язків між ними та можливих переходів, що надає 
можливостей адекватного представлення матеріалу 
за всіма аспектами взаємозв’язків. Разом це складає 
тематичний пакет навчально-методичних матеріалів 
для викладання та вивчення дисципліни.  

Такий підхід дозволяє максимально наблизи-
ти процес передачі знання до природного спілку-
вання та забезпечити адаптованість навчання до су-
часної проблематики. В навчально-методичному 
матеріалі доцільна присутність довідкової інформа-
ції, статистичних даних, поданих у супровідній фо-
рмі, коли користувач може здійснити самостійний 
аналіз стану предмету навчання та побачити його в 
оточенні зовнішньої середи, яка впливає на його 
формування.  

Імперативи управління формуванням компе-
тентностей та інноваційної технологізації навчаль-
ного процесу формують новий підхід до організації 
і технології освітнього процесу, а також розроб-
лення навчально-методичних матеріалів для орга-
нізації професійного навчання, який вже не може 
бути зорієнтованим на розроблення традиційних 
підручників, навчальних посібників на паперо- 
вих носіях.  

Новий підхід до розроблення навчально-
методичних матеріалів за будь-якою дисципліною за 
теперішніх умов розширеного використання ІКТ має 
врахувати їх можливості для впровадження в освітній 
процес таких ефективних методик як інтерактивні та 
комп’ютерно-орієнтовані методи навчання.  

 
5. Сервіси Google для управління форму-

ванням компетентностей здобувачів вищої освіти 
(ЗВО) 

Зазначені проблеми формування компетентно-
стей у ЗВО за навчальною дисципліною, професіона-
лізації навчання, а також завдання забезпечення його 
інноваційної технологічності вирішуються шляхом 
використання у ВНЗ інформаційно-комунікаційних 
технологій, запровадження та супроводження яких в 
освітньому процесі зазвичай покладається на Центр 
ІКТ (або з іншою назвою відповідний структурний 
підрозділ ВНЗ).  

Обладнання такого Центру ІКТ та запрова-
дження інформатизації освітнього процесу потребує 
значних капітальних затрат на комп’ютерне і комуні-
каційне обладнання, сервери, програмні продукти, 
утримання висококваліфікованих інженерно-техніч- 
них працівників для забезпечення функціонування 
центру та інше.  

Разом з тим, зараз в освітньому процесі поши-
рюється використання «хмарних технологій» (англ. 
«cloud computing»), що відповідає пріоритетному 
напряму державної освітньої політики забезпечення 
професійної підготовки ЗВО для роботи в інфор- 
маційному суспільстві і забезпечення освітньо-ви- 
ховного процесу засобами ІКТ, а також доступу на-
вчальних закладів до світових інформаційних ресур-
сів [7–9].  

Хмарні технології – це сучасні ІКТ, які нада-
ють користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних 
ресурсів потужного серверу і використання програм-
ного забезпечення онлайн-сервісу для віддаленій об-
робці та зберігання даних. Хмара – це деякий дата-
центр, сервер або їх мережа, де зберігаються дані та 
програми, що доступні користувачам через Інтернет. 
Хмарні технології дозволяють споживачам викорис-
товувати програми без їх установки на комп’ютері, а 
також надають доступ до особистих файлів, розмі-
щених у хмарі з будь-якого комп'ютера, який підк-
лючений до Інтернет-мережі.  

Особлива привабливість хмарних технологій 
для невеличких підприємств, установ, які не мають 
фінансових ресурсів на створення власних дата-
центрів (сховища даних), але є проблеми з опрацю-
вання складних обрахунків, великих масивів даних.  

Загальні переваги хмарних сервісів полягають 
у наступному : не потрібні потужні комп'ютери; ме-
нше витрат на закупівлю програмного забезпечення 
та його систематичне оновлення; значний обсяг збе-
реження даних; мобільність і різноманітність досту-
пності використання хмарних сервісів завдяки вихо-
ду на них з різних пристроїв без їх постійної локалі-
зації; забезпечення захисту даних від втрат; виконан-
ня багатьох функцій освітньої діяльності, як-то : роз-
міщення лекційного матеріалу, презентацій, контро-
лю й оцінювання, тестування в он-лайн форматі; за-
безпечення відкритості освітнього середовища; еко-
номія коштів на адміністрування Центру ІКТ та 
утримання інженерно-технічних фахівців, які забез-
печують його функціонування. Для використання 
хмарних технологій потрібно : Інтернет, комп’ютер 
(планшет, мобільний телефон, нетбук) з встановле-
ним на нього браузером, провайдер, який надає пос-
луги хмарних технологій, навички роботи з Інтернет 
та веб-порталами у користувача.  

Характеристики найбільш поширених хмарних 
сервісів в галузі освіти, а також on-line сховищ для 
розміщення навчально-методичних та інших матеріа-
лів і умови доступу до них наведені в табл. 2. 
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Таблиця 2 
Характеристики хмарних сервісів і on-line сховищ 

Хмарний сервіс 
компанії, дж. інфор. Характеристики хмарного сервісу 

Google Apps for 
Education  
 
Джерело: 
https://www.google.c
om/edu/products/prod
uctivity-tools 

Програми Google для освіти є безкоштовним, а для навчальних закладів з підтримкою 24/7 безкоштовно. 
Сервіс дозволяє створення, обмін і редагування файлів в режимі реального часу. Усе знаходиться на тій же 
сторінці, і ця сторінка автоматичний зберігається в хмарі. Доступ з будь-якого комп'ютера, планшета або 
телефона. Робота у будь-якому місці і у будь-який годині; Сервіс включає: електронну пошту Gmail (підт-
римка текстового, голосового та відеочату Google Hangouts); календар Google; веб-конференції (з можли-
вістю відеозв'язку); віртуальну дошку; конструктор створення та підтримки веб-сайтів. Надає можливість 
створення, редагування документів на диску Google, на якому надається місце для зберігання власних 
файлів з можливістю налаштування прав доступу до них . Для організації такого сховища надається без-
коштовно до 15 Гб, з можливістю збільшення його обсягу. Програмне забезпечення Google Hangouts ви-
користовується для миттєвого обміну повідомленнями і організації відеоконференцій. Відеозустрічі, а 
також онлайн-трансляцію через YouTube. Google Hangouts дозволяє спілкуватися двом і більше учасникам 
(до 100) . Історії чатів зберігаються на серверах Google, що дозволяє синхронізувати їх між пристроями. 
Фотографії, якими учасники обмінюються під час конференції, автоматично завантажуються в закриті 
альбоми. Google+ Сервіс дозволяє учасникам передавати своє місце розташування. Також доступна пере-
дача SMS повідомлень. Сервіс Google Voice тепер також доступний тільки в Hangouts. Google надає вихід 
на інші браузери актуальних версій Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox і Safari в операційних 
системах Linux, Mac OS X і Windows (деякі браузери в певних системах недоступні). Для мобільних плат-
форм Google розроблені спеціальні застосування, доступні в Google Play і App Store, що забезпечує підт-
римку доступу до мобільної версії сайту з пристроїв. Google Docs – сервіс для створення документів, таб-
лиць і презентацій з можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам; Сайти Google – 
інструмент, який дозволяє створювати сайти за допомогою встроєних шаблонів 
Платформи для Google : Windows, OS X, Android, iOS; 
Переваги Google : інтегрований онлайн-офіс (Google Docs), низькі ціни, розумний пошук; 
Недоліки Google : відсутня автоматичне і пряме завантаження фотографій на "Диск" з мобільного 
додатка, як в Dropbox. Замість цього компанія пропонує користуватися функцією резервного копію-
вання в клієнт-сервісі Google+, що зручно небагатьом. 
Сторінка реєстрації :  https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU).  

Microsoft Live@edu 
Office 365 Education  
 
Джерело:  
https://www.microsof
t.com/rus/education/h
igher/ms-live.aspx 
 
https://kneu.edu.ua/ua
/Information_for/stud
ents/office365/ 

Office 365 Education – це набір сервісів, який дає змогу працювати разом над навчально-методичними 
матеріалами та надавати до них спільний доступ. Цей продукт безкоштовний для навчальних закладів 
(викладачів, студентів, учнів, які зараз працюють чи навчаються у закладі). Продукт містить такі ком-
поненти: Office Online, Word, PowerPoint, Excel і OneNote, сховище OneDrive обсягом 1 ТБ, Yammer та 
сайти SharePoint. У певних закладах (школах і ВНЗ) дозволено безкоштовно інсталювати повний ком-
плект програм Office щонайбільше на 5 ПК або на комп’ютерах Mac. Такий дозвіл позначається на го-
ловній сторінці Office 365 після входу в систему відображається кнопка "Інсталювати Office". Продукт 
передбачає також електронну пошта, календар, проведення веб-конференції (з можливістю відео 
зв’язку); віртуальну дошку; конструктор створення та підтримки веб-сайтів. Office 365 Education дозво-
ляє доступ з телефону, комп’ютеру з будь-якого місця до електронної пошти (обсяг безкоштовної п/с 25 
Гб);, розкладу занять і заходів, розміщення відеофайлів, організацію мережевих нарад, спільне опрацю-
вання документів, створення, редагування, зберігання навчально-методичних матеріалів та їх викорис-
тання спільно з іншими за допомогою веб-програм Office Web Apps, створення презентації та їх розмі-
щення на сайті разом із завданнями та тематичними матеріалами. Office 365 надає доступ до файлів і 
розкладів вибраним користувачам, а також надає можливість організації співпраці у спільноті з колега-
ми в режимі онлайн, використовуючи віртуальну дошку, відеочат та створюючи документи разом. 
Вимоги до пристроїв: 32 або 64 розрядний процесор з тактовою частотою не менш 1 Ггц, оперативна 
пам'ять відповідно 2 Ггб і 3 Ггб дискового простору.  

Microsoft OneDrive 
(колишній SkyDrive) 
Джерело : 
https://onedrive.live.c
om/ 

Доступно безкоштовно: 7 ГБ з можливістю збільшення; 
Платформи: Windows, Windows Phone, OS X, Android, iOS; 
Переваги: інтеграція з офісним пакетом Microsoft Office; 
Недоліки: прив'язка до облікового запису Microsoft, що відкриває доступ до сервісів, які можуть бути 
не потрібні (Outlook, Xbox Live і ін.); 

Dropbox 
https://www.dropbox.
com/ 

Доступно безкоштовно: 2 ГБ з можливістю збільшення; 
Платформи: Windows, OS X, Linux, Android, iOS, BlackBerry, Kindle Fire; 
Переваги: відсутнє обмеження на розмір файлу через клієнт-сервіс; простий інтерфейс і налаштування, 
кросплатформенность; підтримка Dropbox широко інтегрована в численні додатки для iOS / Android; 
Недоліки: якщо потрібно орендувати понад 500 ГБ - доведеться купувати бізнес-акаунт (не менше 5 
користувачів). 

eDisk 
Джерело : 
http://edisk.ukr.net/ 

Доступний з будь-якого місця світу, безкоштовно сховище файлів обсягом 4 ГБ (40 000 документів) з 
можливістю збільшення; 
Платформи: відсутня програма для інсталяції на ПК. 
Недоліки: загальний доступ можна відкрити тільки користувачам @ukr.net. 

Яндекс диск 
Джерело : 
https://disk.yandex.ua
/ 

Безкоштовно надається сховище 10 ГБ, яке можна збільшувати до 20 ГБ, а також можна тимчасово 
скористатися ще більшим обсягом диска. Платформи: Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Symbian, 
Windows Phone; 
Переваги: швидка синхронізація файлів, кросплатформенність; 
Недоліки: слабка інтеграція з мобільними додатками. 
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Використання сервісів хмарних технологій на-

дає можливість викладачу: 
– мати доступ до своїх матеріалів і документів, 

формувати різноманітні бази даних для навчальної 
дисципліни (БД актів законодавства, довідкові та 
статистичні матеріали, результати НДР та дисерта-
ційних досліджень, наукові огляди тощо в предмет-
ній галузі дисципліни) будь-де і будь-коли;  

– з’являється можливість використання відео і 
аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового за-
вантаження на комп’ютер; 

– організація спілкування з науково-педаго- 
гічними працівниками предметних кафедр інших 
ВНЗ, наукових установ, а також спілкування з прак-
тиками з національного господарства, для їх залу-
чення, як провідних фахівців до проведення он-лайн 
занять, тренінгів, круглих столів, вебінарів;  

– формування мережевих спільнот для ви-
вчення дисципліни за окремими модулями, темами; 

– можливість формувати траєкторії індивідуа-
льного навчання кожного ЗВО з конкретного предме-
ту (особисто-орієнтований підхід), що також застосо-
вується для підготовки аспірантів на здобуття ступе-
ня DrPhD; 

– принципово нові можливості для організації 
досліджень, проектної діяльності та адаптації навча-
льного матеріалу до реального життя;  

– принципово нові можливості передачі знань : 
он-лайн заняття, вебінари, інтегровані практичні за-
няття, кооперативні лабораторні роботи,  

За цим напрямом перспективним напрямом 
використання хмарних технологій серед освітніх ін-
тернет-мереж вважаємо використання хмарних серві-
сів Google, які разом утворюють матрицю інформа-
ційного, навчально-методичного забезпечення навча-
льної дисципліни в контексті управління формуван-
ням компетентностями.  

На користь вибору Google крім його розшире-
ного функціонала сервісів має вплинути також такі 
характеристики, як синхронізація усіх його сервісів з 
такими популярними сервісами як YouTube, Twitter, і 
велика аудиторія користувачів, серед яких значна 
питома вага освітян.  

Власна практика викладання та вивчення ЗВО 
навчальних дисциплін доводить, що оптимальною та 
раціональною організаційною формою поза аудитор-
ної роботи викладача, яка також може включати ви-
біркове вивчення тем за запитами ЗВО, контроль їх 
самостійної роботи, виконання ними індивідуальних 
творчих завдань з подальшим їх обговоренням серед 

групи ЗВО більш ніж 10 осіб та вище доцільність 
утворення підгруп з 5–6 ЗВО, які реєструються в 
хмарі за підгрупами і разом як мережева спільнота.  

Робота в малих групах дає можливість усім 
ЗВО брати участь в роботі над матеріалом дисциплі-
ни, практикувати навики співпраці, міжособистого 
спілкування для вироблення загальної позиції, узго-
дженого документу тощо, а також розв’язувати вини-
каючи розбіжності серед ЗВО в підгрупі.  

Мета створення спільноти – використання по-
тенціальних можливостей хмарних сервісів для ви-
кладання і когнітивного вивчення ЗВО навчальної 
дисципліни, оволодіння ЗВО сучасними ІКТ, активі-
зації інтересу у ЗВО до дисципліни і набуття ними 
якостей працювати над розв’язанням проблеми як у 
спільноті, так і автономно. Залучення ЗВО до взаєм-
них навчально-наукових комунікацій у спільноті до-
зволяє швидше досягнути рівня інтегральної компе-
тентності щодо вирішення практичних завдань в пре-
дметній галузі дисципліни внаслідок ефекту емер-
джентності в когнітивному вивченні дисципліни у 
форматі спільноти в Google.  

Викладач, має можливість спілкуватися в хма-
рі з кожним здобувачем, але переважно спілкується зі 
підгрупами в спільноті. Характер такого спілкування 
носить ознаки фасилітації, яка полягає в організації 
процесу колективного розв'язання проблем у підгру-
пі, який керується фасилітатором-викладачем.  

Фасилітація це комунікативний скоординова-
ний процес який дозволяє ефективно організовувати 
обговорення складної проблеми без втрат часу та за 
короткий термін виконати усі заплановані дії із мак-
симальним залученням учасників процесу. Фасиліта-
ція відрізняється від простого управління тим, що 
вона не має директивного характеру. Якщо при тра-
диційних формах управління суб'єкт змушує учасни-
ків групи виконувати власні інструкції та розпоря-
дження, то у випадку з фасилітацією її суб'єкт має 
поєднувати у собі ознаки керівника, лідера та учас-
ника процесу, у якому його учасники набувають як 
знань теоретико-методологічних підходів до вирі-
шення поставленої проблеми (кейс-стаді, веб-квест), 
але й компетенції до комунікацій в спільноті, форму-
вання лідерських якостей в координації зусиль спіль-
ноти, якості відповідальності при автономному під-
ходу до вирішення проблеми.  

Алгоритм використання сервісів для управлін-
ня формуванням компетентностей ЗВО при вивченні 
навчальної дисципліни розкрито в матриці сервісів 
Google, представленої в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Матриця сервісів Google для управління формуванням компетентностей у здобувачів вищої освіти (ЗВО)  

при викладанні та вивченні навчальної дисципліни 
Управління  

компетентністю 
Зміст операцій з управління компетентностями 

Сервіс Google 
та його позначення* 

1 2 4 
А. Організацій-
ний та підготов-
чий етапи викла-
дання та вивчен-
ня дисципліни 

А. 1. Реєстрація в Google за електронними адресами спільноти та 
підгруп спільноти, розміщення Навчально-методичного комплексу 
дисципліни на диску Google, використовуючи хмарний сервіс 
Google-Drive 

 Gmail 

 Google- Drive 
А. 2. Утворення спільноти групи, поділеної на підгрупи (5-6 ЗВО), 
з використанням сервісу Google+, розсилка матеріалів для підгруп  Google+ 

 Спільнота 
А. 3. Планування роботи ЗВО та доступу до навчально-
методичних матеріалів. Планування часу і заходів (розклад лекцій 
та консультацій, підготовки конференцій, здача тестів, залік, спіл-
кування on-line та інше) за навчальним планом з використанням 
сервісу Google-календар. 

 Google 

 Google-календар 

А. 4. Формування журналу контролю самостійної роботи ЗВО, їх 
оцінювання та реєстрації спілкувань викладача зі ЗВО з викорис-
танням сервісу Google-Таблиці.  

 Google 

 Таблиці 
А. 5. Створення форм для опитань (тестування) ЗВО в Інтернеті та 
аналізу результатів з використання сервісу Google-Таблиці  Google 

 Таблиці 
А. 6. Створення блогу викладача для обміну зі ЗВО цікавими ма-
теріалами з предметної тематики дисципліни та інше з викорис-
танням сервісу Google - Blogger 

 Google 

 Blogger 
В. Конструктор 
лекцій та презен-
тацій: розроблен-
ня навчально-
методичних мате-
ріалів і розміщен-
ня їх на диску 

В. 1. Створення та редагування навчально-методичних матеріалів 
забезпечення дисципліни для подальшого їх розміщення на 
Google-диску, використовуючи сервіс Google-Документи  

 Google 

Google-Drive 

 Документи 
В. 2. Створення рисунків, структурно-логічних схем та діаграм 
для презентацій навчально-методичних матеріалів дисципліни на 
Google-диску, використовуючи сервіс Google-Рисунки 

 Google 

 Google-Drive 

 Рисунки 
В. 3. Пошук картинок, схем, діаграм та інше за тематикою дисци-
пліни в Інтернеті для розроблення презентацій  

 Пошук в Інтернеті 

В. 4. Розроблення презентацій лекцій, їх редагування, розміщення 
на Google-диску та надання доступу користувачам зі спільноти з 
можливістю доповнення і редагування в спільноті, використовую-
чи сервіс Google-Презентації  

Google 

Google-Drive 

Презентації 
В. 5. Створення, пошук і розміщення, відеоматеріалів (інтерв’ю, 
лекція та інше) за темами навчальної дисципліни в сервісі 
Google +: Спільнота 

 Google + 

 Hangouts 

 YouTube 
В.6. Пошук актів законодавства для їх корпоратизації за темами 
дисципліни шляхом веб-пошуку через Google  Веб-пошук 
В.7. Формування директорій папок, в яких розміщуються навчаль-
но-методичні матеріали, збереження файлів на Google–диску з 
доступом ЗВО зі спільноти (Google+) та регульованим доступом 
іншим користувачам  

 Google 

 Google+ 

Google Drive 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 

1. Управління 
знаннями 

1. 1. Надання ЗВО навчально-методичних матеріалів, розміщених 
на Google-диску шляхом звертання ЗВО через браузер Google-
Chrome з використанням сервісів Google  Браузер Google-Chrome 

1. 2. Користування електронною бібліотекою, звертання до розмі-
щених підібраних актів законодавства в предметній сфері навча-
льної дисципліни з використанням сервісу Google-Books 

 Google 

 Google-Books 

1. 3. Користування ЗВО закладками, щоб відмітити певні матеріа-
ли при опрацюванні навчально-методичних матеріалів   Gmail 

 Закладки 
1. 4. Пошук ЗВО наукових статей з питань навчальної дисципліни  

 Google 

 Академія 
1. 5. Запис ЗВО сформульованих думок під час опрацювання на-
вчально-методичних матеріалів, а також проблемних питань для 
отримання консультацій від викладача у відповідній спільноті 
Google+.  

 Запис думок 

 Google+ 

 Спільнота 
2.Управління 
уміннями 
 

2. 1. Розміщення контрольних питань, тестів, практичних завдань, 
розроблених за темами навчальної дисципліни, на Google-диску, 
організація контролю за їх виконанням ЗВО в підгрупах спільноти  

 Google 

 Google-Drive 

 Google+ 

 Спільнота 
2. 2. Розміщення case-studies, веб-квестів, розроблених за темами 
навчальної дисципліни на Google-диску і організація контролю за 
їх виконанням ЗВО в підгрупі спільноти з використанням сервісів 
Google 

 Google 

 Google-Drive 

 Google+ 

 Спільнота 
2. 3. On-line спілкування ЗВО з викладачем та фахівцями-
практиками за темами дисципліни   Google 

 Hangouts 

 YouTube 
2. 4. Виконання ЗВО завдань, розв’язання задач, сформульованих 
за темами навчальної дисципліни з розміщенням на Google-диску і 
спілкування з викладачем щодо підготовлених відповідей на конт-
рольні питання 

 Google 

 Google-Drive 

 Hangouts 
3. Управління 
комунікативніс-
тю 
Формування 
спроможності 
працювати в ко-
лективі  

3. 1. Фасилітація розв’язання case-studies, веб-квестів ЗВО в підг-
рупі спільноти.  Google 

Google+ 

Спільнота 
3. 2. Комунікативність підгруп в спільноті та між ЗВО спільноти з 
питань тематики навчальної дисципліни.   Google 

 Електронна пошта 

 Google+ 

 Спільнота 
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Закінчення таблиці 3 
1 2 3 

3. Управління 
комунікативніс-
тю 
Формування 
спроможності 
працювати в ко-
лективі 

3. 3. Спілкування у спільноті у форматі вебінару з практичних 
проблем в предметній сфері дисципліни, обмін цікавими матеріа-
лами з тематики дисципліни 

 Google 

 Hangouts 

 Google+ 

 Спільнота 
3. 4. Створення підгрупами спільноти веб-сайтів з розміщенням 
матеріалів наукових досліджень, проведених підгрупою в предме-
тній сфері дисципліни  

 Google 

 Сайти 
4. Управління 
автономністю та 
відповідальністю  

4. 1. Виконання ЗВО індивідуальних комплексних творчих завдань 
за програмою дисципліни, організація викладачем консультування 
та контролю за їх виконанням  

 Google 

 Електронна пошта 

 Google+ 

 Спільнота 

 Hangouts 
4. 2. Використання інформаційного простору мережі Інтернет для 
розвитку дослідницьких та творчих здібностей   Google 

 Електронна пошта 

 Google+ 

 Спільнота 

 Hangouts 

 Академія 
4. 3. Підготовка ЗВО доповідей за тематикою дисципліни на сту-
дентську науково-практичну конференцію з використанням серві-
сів Google-Документи та Google-Презентації.  

 Google 

 Документи 

 Презентації 
4. 4. Організація опитувань ЗВО із записом в журнал з викорис-
танням сервісів Google  Google 

 Google-Drive 

 Таблиці 
Примітка: * таблицю розроблено за даними сайту: https://www.google.com/edu/products/productivity-tools  

 
6. Висновки 
Використання викладачами ВНЗ хмарних сер-

вісів в інформаційному просторі Google для розмі-
щення навчально-методичних та аналітичних матері-
алів, презентацій лекцій, проведення тестування та 
інше є перспективним напрямом, що дозволяє під-
вищити ефективність освітнього процесу підготовки 
здобувачів вищої освіти, скоротити накладні витрати 
на його реалізацію. При цьому забезпечується гнуч-
кість використання, масштабованість і висока досту-
пність хмарних сервісів в освітньому процесі, розши-
рюються можливості викладання та вивчення навча-
льних дисциплін, зорієнтованих на формування ком-
петентностей у здобувачів вищої освіти, дозволяє 
розвинути у них здатність як працювати у команді 
мережевої спільноти на вирішенням практичної про-
блеми, так і працювати автономно з відповідальністю 

за результат. Крім того, використання хмарних серві-
сів дозволяє викладачу реалізувати особисто-
орієнтовний підхід до підготовки здобувачів вищої 
освіти і забезпечити управління формуванням їх 
компетентностями за індивідуальними траєкторіями, 
а також забезпечує рівний доступ здобувачів вищої 
освіти і викладачів до якісних освітніх ресурсів у 
світовому науково-освітньому просторі. 
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