
УДК 378.14+004

Федоренко О.Г., Величко К.В.

1 асистент кафедри алгебри, ДВНЗ «ДДПУ»
2 студентка 3 курсу фiзико-математичного факультету, ДВНЗ «ДДПУ»

e-mail: bestbest@ukr.net

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В
ФОРМУВАННI САМООСВIТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI

МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ

Сучасний вчитель вiдповiдно до концепцiї iнформацiйного суспiльства повинен володiти
самоосвiтньою компетентнiстю, яка дозволяє бути фахiвцем протягом всiєї професiйної дi-
яльностi. Формування самоосвiтньої компетентнi є складний i багатогранний процес який
необхiдно упорядкувати та прискорити шляхом застосування хмарних технологiй.
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Вступ
Iнформатизацiя суспiльства безпосередньо впливає й на iнформатиза-

цiю освiти, успiшнiсть якої визначається багатьма чинниками, одним з яких
є готовнiсть суб’єктiв освiтньої дiяльностi до використання iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй (IКТ). Iнформацiйнi технологiї, як одна з найди-
намiчних галузей людської дiяльностi сьогодення потребує постiйного оновле-
ння знань та набуття нових через появу нових технологiй. Останнє можливе
тiльки при наявностi сформованої самоосвiтньої компетентностi, яка, в свою
чергу, повинна бути тiсно пов’язана з широким використанням iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй.

Сучаснi iнформацiйнi технологiї спираються, в бiльшостi випадкiв, на
використання комп’ютерних мережевих технологiй, зокрема набули популяр-
ностi хмарнi технологiї через низку своїх переваг як то: постiйна доступнiсть,
унiфiкований iнтерфейс, вiдкритi формати файлiв, невимогливiсть до клiєнт-
ської частини. Цi переваги виявились корисними при використаннi хмарних
технологiй в освiтнiй дiяльностi, а отже, й в електронному навчаннi. Тим
не менш, залишається проблема методичного наповнення механiзмiв вико-
ристання хмарних технологiй в самоосвiтнiй дiяльностi майбутнiх учителiв,
розгляд рiзних аспектiв формування самоосвiтньої компетентностi засобами
IКТ та проблема взаємодiї хмарних технологiй i класичних освiтнiх техноло-
гiй в змiшанiй формi навчання.
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Проблема iнформатизацiї освiти в сучасних дослiдженнях представле-
на досить широко, але основи iнформатизацiї освiти були закладенi в пра-
цях В. Бикова, Б. Гершунського, А. Єршова, М. Жалдака, В. Iзвозчикова,
Ч. Кларка, К. Колiна, М. Лапчика, Ю. Машбиця, В. Монахова, I. Пiдласого,
Є. Полат, Ю. Рамського, I. Роберт, Г. Селевка, О. Спiрiна, Н. Тализiної та
iн. Питанням теорiї використання хмарних технологiй в освiтнiй дiяльностi
займались такi вченi, як В. Биков, Н. Морзе, З. Сейдаметова, С. Семерiков,
О. Спiрiн, М. Шишкiна, R. Griffith та iн. Питання формування самоосвiтньої
компетентностi розглядали А. Громцева, Г. Коджаспiрова, I. Лернер, I. На-
умченко, Б. Райський, М. Скаткiн, Г. Сухобська та iн. Однак, залишається не
вивченою проблема використання хмарних технологiй в органiзацiї та прове-
деннi самоосвiтньої дiяльностi майбутнiх учителiв.

Метою дослiдження є вивчення можливостей застосування хмарних тех-
нологiй в самоосвiтнiй дiяльностi майбутнiх учителiв.

Основна частина
Хмарнi технологiї — це технологiї обробки даних, в яких комп’ютернi ре-

сурси надаються Iнтернет-користувачевi як онлайн-сервiс. Слово «хмара» в
даному випадку присутня як метафора, що уособлює складну iнфраструкту-
ру, яка приховує за собою всi технiчнi деталi. Згiдно документацiї IEEE (Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineer), хмарнi технологiї — це «парадигма,
яка постiйно зберiгає для користувача iнформацiю на iнтернет-серверах i ли-
ше тимчасово кешується на сторонi користувача». Це можуть бути не тiльки
стацiонарнi комп’ютернi системи, а й ноутбуки, планшети, смартфони i т.iн.

З.Сейдаметова, Е. Аблялимова та iн. до переваг використання хмарних
технологiй в освiтнiй дiяльностi вiдносять [2, с. 84]:

• мiнiмальнi вимоги до апаратного забезпечення;
• вiдсутнє спецiальне програмне забезпечення;
• реалiзацiя на всiх без винятку платформах;
• можливiсть використання мобiльних пристроїв;
• зменшення витрат на апаратне та програмне забезпечення

З появою хмарних технологiй змiнюється й напрямок iнформатизацiї освi-
ти. Так, наприклад, В. Биков зазначає, що з появою хмарних технологiй
повинно набути вiдповiдного розвитку законодавчо-правове та нормативно-
iнструктивне забезпечення iнформатизацiї освiти i науки, необхiдно викона-
ти науковi дослiдження, результати яких утворять необхiдний психолого-
педагогiчний фундамент сучасного етапу iнформатизацiї освiти на засадах
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концепцiї хмарних технологiй [1]. Такий напрямок подальшої iнформатизацiї
освiти пов’язаний також зi змiною прiоритетiв пiдготовки майбутнiх учителiв.
Через постiйне оновлення технологiй неможливо пiдготувати фахiвця який
має лише знання, необхiдно пiдготувати фахiвця який має вмiння вчитись,
що, в свою чергу, є прямим наслiдком самоосвiтньої компетентностi.

З точки зору часової локалiзацiї самоосвiта здiйснюється в робочий i вiль-
ний час; за спрямованiстю видiляється професiйна та загальнорозвиваюча
самоосвiта; за цiльовим критерiєм самоосвiтня дiяльнiсть може бути орiєнто-
вана на професiйне та загальнокультурне зростання. Змiстовним критерiєм
класифiкацiї самоосвiтньої дiяльностi можуть бути мотиви, iнтереси, потре-
би, цiннiснi орiєнтацiї, установки, позицiї тощо.

Прогнозуючи перехiд вiд знання про самоосвiтню дiяльнiсть до вмiнь
самоосвiтньої дiяльностi можна говорити про самоосвiтню компетентнiсть.
Формування самоосвiтньої компетентностi є складним i багатогранним про-
цесом який визначається структурою самоосвiтньої компетенцiї [3]:

• мотивацiйно-цiннiсний;
• органiзацiйний;
• процесуально-iнформацiйний;
• контрольно-рефлексивний.

Формування кожного з компонентiв самоосвiтньої компетентностi перед-
бачає певний набiр методiв його формування. Отже, говорячи про мотива-
цiйно-цiннiсний компонент, в рамках нашого дослiдження, слiд говорити про
широке та виправдане використання хмарних технологiй в поєднаннi з тра-
дицiйними методами навчання. Використання хмарних технологiй в аудитор-
ному навчаннi стимулює майбутнiх учителiв до активного його використання
й в самоосвiтнiй дiяльностi, а якiсне використання хмарних технологiй – до
створення певного рiвня цiнностей якiсних електронних освiтнiх ресурсiв.

Органiзацiйний компонент самоосвiтньої дiяльностi може бути сформова-
ним не тiльки чiткiстю та однозначнiстю результатiв роботи iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй, а й спецiальними додатками органiзацiї та пла-
нування робочого, в нашому випадку, навчального часу.

Процесуально-iнформацiйний компонент вiд самого початку побудова-
ний на iнформацiйно-комунiкацiйних технологiях, як створених людством
засобах прискорення й спрощення iнформацiйної дiяльностi, та хмарних
технологiях як унiфiкованих засобах сучасних iнформацiйних технологiй.
А отже, прямим наслiдком їх використання є сформований процесуально-
iнформацiйний компонент.
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Контрольно-рефлексивний компонент самоосвiтньої компетентностi слiд
формувати через хмарнi технологiї он-лайн тестування, розробки пiдсумко-
вих робiт, аналiзу отриманих даних.

Оскiльки, в кожному з компонентiв самоосвiтньої компетентностi не тiль-
ки можна, а навiть необхiдно використовувати iнформацiйно-комунiкацiйнi
технологiї, то можна говорити про iнформатизацiю самоосвiтньої дiяльностi
майбутнiх учителiв.

Суть iнформатизацiї самоосвiтньої дiяльностi майбутнiх учителiв слiд ви-
значити як створення повноцiнних умов для вiльного доступу до великих
об’ємiв актуальної iнформацiї в базах даних, базах знань, електронних архi-
вах, довiдниках, енциклопедiях тощо; органiзацiю самоосвiтньої дiяльностi та
контролю якостi засобами iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. У вiдпо-
вiдностi до обраних завдань iнформатизацiї самоосвiтньої дiяльностi можна
навести хмарнi технологiї, якi можуть бути використанi на означених етапах
(Табл.1).

Етапи самоосвiтньої дiяльностi Використання хмарних технологiй
пошук та накопичення iнфор-
мацiйного матерiалу

пошуковi системи, тематичнi групи, фа-
ховi сайти, форуми, блоги, файловi схо-
вища, вiдеосховища, бази даних та знань

опрацювання та засвоєння нав-
чальної iнформацiї

хмарнi офiснi додатки, хмарнi лаборато-
рiї та тренажери, хмарнi обчислювальнi
ресурси

поточний та граничний кон-
троль засвоєння нових знань,
умiнь та навичок, виконання
пiдсумкових робiт

системи он-лайн тестування, хмарнi офi-
снi додатки

Табл. 1: Можливiсть використання хмарних технологiй в самоосвiтнiй дiяльностi

Висновки
Розглянувши взаємозв’язок формування самоосвiтньої компетентностi з

використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, приходимо виснов-
ку, що зважене використання хмарних технологiй дозволяє не тiльки отрима-
ти iнструмент самоосвiтньої дiяльностi майбутнiх учителiв, а й сформувати
самоосвiтню компетентнiсть майбутнiх учителiв, що в свою чергу є одним з
основних умiнь сучасного вчителя.
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The use of cloud technology in formation the self-educational
competence of future teachers

The modern teacher under the concept of the information society must have
self-educational competence that allows you to be an expert throughout the
profession. Formation of competent self-education is a complex and multifaceted
process that needs to streamline and accelerate with cloud technology.

Keywords: self-educational competence, cloud technology.
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