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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

Дистанційне навчання в період розвитку інформаційного простору поставило суб’єктів освітнього процесу в 

період складних перетворень в Україні і світі: постає проблема організації навчання під час карантинних 

обмежень. Як зрозуміти, чи зрозуміло донести до здобувачів освіти матеріал, як перевірити його, в процесі 

неможливості доступу до звичних засобів викладання та навчання. Процес передачі всього обсягу навчального 

матеріалу та взаємодія викладачів та здобувачів освіти  під час онлайн навчання підтримується технічними 

засобами, за допомогою яких здійснюється постійна передача інформації (аудіоінформація, відеоінформація, 

текстова, графічна) у онлайн та оффлайн режимах. Розвиток інформаційних технологій в Україні – один з 

найважливіших механізмів, що допомагає сучасним вчителям та викладачам ефективно готуватися до занять, 

впроваджувати сучасні освітні технології та зацікавлювати здобувачів освіти в процесі навчання. Змінюється 

сучасний підхід здобувачів вищої та середньої освіти та всього навчально-виховного персоналу до процесу 

викладання та навчання [1-3]. Сьогодні, на платформах дистанційного навчання можна ознайомитись з 

різноманітними методами та засобами забезпечення підтримки постійного зворотного зв’язку. Найбільш 

розширені платформи є безкоштовними, відкритими системами, що призначені для забезпечення всіх вимог 

якісного онлайн навчання. Саме це надає можливості застосовувати весь спектр засобів для постійної 

взаємодії навчально-виховного персоналу та майбутніх фахівців, а також керівників навчальних закладів. 

Хмарні сервіси для спільної роботи майбутніх фахівців та викладачів є інструментами спілкування, а саме 

взаємодії в онлайн-просторі в процесі навчання, серед яких, зазвичай виокремлюють: електрону пошту, яку 

розглядають як сучасний сервіс мережі Інтернет, який надає можливості обміну повідомленнями в процесі їх 

взаємозв’язку (у різних форматах, зокрема у форматі тексту, графіки, аудіофайлах, відеофайлах) у 

зашифрованому або відкритому форматі.  

У навчальному процесі засоби електронного поштового зв’язку використовують для забезпечення  взаємодії 

навчально-педагогічного персоналу та майбутніх фахівців між собою. Найпоширенішою формою взаємодії 

викладачів та здобувачів у дистанційному навчанні є чат, за допомогою якого відбувається обмін інформацією 

між користувачами  мережі в онлайн режимі. Зазначимо, що є різноманітні види чату, серед яких виділяють 

текстовий, що є найбільш застосовуваний  в умовах сьогодення [1, с.61]. В процесі спілкування між учасниками 

навчального процесу у викладача є можливість здійснювати контроль, систематизацію, оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти. Можливості сучасних соціальних мереж, зокрема месенджерів надають можливості 

створювати закриті групи, чати, теми обговорення. Особливістю онлайн навчання є те, однією із головних вимог 

до нього є забезпечення учасників навчального процесу технічними та програмними засобами, без яких 

неможлива реалізація всіх методів і організаційних форм навчання, що впливає на якість функціонування всієї 

системи.  

Зазначимо, що за дистанційною освітою майбутнє, бо вона на сьогодні стала неодмінним атрибутом нашого 

життя і створила нові можливості для отримання здобувачем освіти нових знань. Важко уявити сучасну школу в 

умовах сьогодення без дистанційної освіти, бо створено широкі можливості для розвитку і вдосконалення усіх 

сфер життєдіяльності в інформаційному середовищі. 
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