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У Концепції нової української школи зазначено, 
що інструментом забезпечення успіху нової укра- 
їнської школи має стати наскрізне застосування ін- 
формаційно-комунікаційних технологій в освітньому 
процесі та управлінні закладами освіти і системою 
освіти [4]. 

Одним із ключових напрямів трансформації 
школи до нових викликів є створення інформацій- 
ного освітнього середовища (ІОС) навчального за- 
кладу – сукупності засобів інформаційного обміну, 
документообігу, програмного та організаційно- 
методичного забезпечення управління навчальним 
закладом та навчальним процесом. При створенні 
ІОС з використанням хмарних технологій не по- 
трібно встановлювати програмне забезпечення 
безпосередньо на власний комп’ютер чи розгортати 
хмару на сервері організації. Це створює для на- 
вчальних закладів ряд переваг: дає змогу зекономити 
на купівлі й обслуговуванні дорогого устаткування 
і програмного забезпечення, надає можливість збе- 
реження необмеженого обсягу даних, забезпечує 
відкритість освітнього середовища. Використання 

хмарних технологій суттєво розширить можливості 
педагога, оптимізує управлінські процеси, таким чи- 
ном формуючи в учня важливі для нашого сторіччя 
технологічні компетентності. 

Світовий досвід упровадження технології хмар- 
них обчислень в освіту розглядали В. Биков, Ніл 
Склейтер і Карл Хеввіт. Використання хмарних 
технологій для організації навчання розкрито у ро- 
ботах О. Кузьминської, С. Литвинової, Н. Морзе, 
Л. Рождественської, Б. Ярмахова. 

Аналіз сучасного стану впровадження інфор- 
маційно-комунікаційних технологій в освітній 
процес дає змогу стверджувати, що створення ІОС 
навчального закладу на базі хмарних сервісів може 
стати провідним вирішенням ряду проблем загаль- 
ної середньої освіти. Хмарні сервіси забезпечать не 
тільки необмежений доступ до електронних освітніх 
ресурсів та створять новітні середовища навчання, 
а й створять нові технології організації навчальної 
діяльності, комунікації тим закладам, де немає від- 
повідних потужних ІТ-підрозділів та матеріально- 
технічних ресурсів [3]. 
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Вивчаючи  пропозиції  постачаль- 
ників хмарних послуг, ми виокремили 

чотири основні сховища (табл. 1). 

 
 
Аналіз хмарного сховища Google Drive 

Таблиця 2 

 
 
 
 

Порівняння хмарних сховищ 
Таблиця 1 

Найбільшу популярність серед педагогічних 
працівників України здобули сервіси, побудовані 
на технології хмарних обчислень – Office 365 від 
Microsoft та GSuite від Google. Їх головні переваги 
й особливості детально проаналізовані багатьма 
дослідниками, тому ми не будемо їх описувати, а 
детальніше зупинимося на аналізі хмарного сховища 
Google Drive (табл. 2). 

За даними Cloud Spectator, компанію Google ви- 
знано найкращим хмарним провайдером за спів- 
відношенням ціна – якість в 2017 році. Результатами 
таких порівняльних досліджень по всіх хмарних 
провайдерах нещодавно поділилася незалежна 
фірма-тестувальник Cloud Spectator [8]. Підсумком 
ретельного вивчення стала відносна зведена оцінка 
цінності хмарних провайдерів, виражена в балах, 
де кращий хмарний провайдер отримує 100 балів, а 
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(рис. 1). 

 
 
решта відповідно до реальної цінності 
пропонованого ними сервісу, на долар 
вкладень  щодо  цінності  переможця 

 
 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України від 23.09.2016 № 36/247 «Про затвердження 
дорожньої карти впровадження хмарних сервісів у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх на- 
вчальних закладів України»). 

На виконання Дорожньої карти проведено опи- 
тування навчальних закладів, педагогічні колективи 
яких виявили бажання впроваджувати хмарні серві- 
си. Серед 421 зареєстрованих закладів найбільше за- 
кладів із Львівської (25,3%) та Чернігівської (23,2%) 
областей. Також активно планують впроваджувати 
хмарні  сервіси  Донецька  (14,2%),  Миколаївська 

 
Рис. 1. Порівняльний аналіз провайдерів хмарних послуг 

 
 
 

В Україні накопичено певний досвід використання 
хмарних технологій для створення ІОС. Переваги 
сервісів Office 365 проаналізовано в ході дослідно- 
експериментальної роботи всеукраїнського рівня за 
темою «Хмарні сервіси в освіті» у загальноосвітніх 
навчальних закладах України» (науковий керівник 
– С. Литвинова), в якій задіяно 32 загальноосвітніх 
навчальних заклади, 5263 учні, 526 вчителів. 

У ході експерименту створено ІОС загальноосвіт- 
ніх навчальних закладів з використанням хмарних 
сервісів Office 365 від Microsoft, розпочато їх зміс- 
тове наповнення з метою забезпечення умов на- 
вчальної мобільності суб’єктів навчання, всебічного 
розвитку особистості учня та формування навиків 
ХХІ ст. Вибір сервісів Office 365 обумовлено постій- 
ним технологічним підтриманням загальноосвітніх 
навчальних закладів України компанією Майкрософт 
і наданням безкоштовних планів використання хмар- 
них сервісів, постійним оновленням програмного 
забезпечення, досить простим адмініструванням, що 
є основним важелем для ЗНЗ. 

У результаті експерименту також було встановле- 
но динаміку розвитку ІК-компетентності учасників 
та використання нових форм співпраці, а саме: базові 
знання про хмарні сервіси – на 45%, використання 
хмарних сервісів у професійній діяльності вчителя 
– на 46%, здатності до співпраці та самоосвіти – на 
43%, використання базових сервісів у навчанні – на 
45%, використання різних форм навчальної діяль- 
ності за допомогою хмарних сервісів – на 44% [2]. 

Питання  «Про  стан  запровадження  проекту 
«Хмарні сервіси в освіті» розглядалося на колегії 
Міністерства освіти і науки України від 31 березня 
2016 р., протокол № 3/1-19. 

Відповідно до рішення колегії розроблено Дорож- 
ню карту впровадження хмарних сервісів у навчаль- 
но-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів України (спільний наказ ІМЗО та Інституту 

(10,3%) та Запорізька (7,3%) області. Найменш ак- 
тивними виявилися Волинська, Дніпропетровська, 
Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Сумська, 
Херсонська області, від яких зареєструвалося по 1–2 
школи. 

Пріоритетність вибору постачальників хмарних 
послуг виглядає таким  чином:  Google –  63,1%, 
Microsoft – 21,9%, не визначились 15% респондентів 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Пріоритети вибору постачальників хмарних послуг серед 
педагогічних колективів ЗНЗ при реєстрації 

 

 
 

Чим керуються педагогічні працівники при ви- 
борі постачальника хмарних сервісів? Керівники 
навчальних закладів у своїх відповідях зазначили, 
що найважливіші критерії, за якими вони відбирають 
хмарні сервіси, – це функціональність, доступність, 
зрозумілість, надійність та безпечність. Важливими 
критеріями для загальноосвітніх навчальних закладів 
є: надання послуг на безкоштовній основі, наявність 
технічної підтримки та просте адміністрування. 
На вибір постачальника також впливає успішність 
впровадження хмарних сервісів у інших навчальних 
закладах. 

Створення ІОС навчального закладу на базі хмар- 
них сервісів може стати провідним вирішенням ряду 
проблем загальної середньої освіти. Хмарні сервіси 
забезпечать необмежений доступ до електронних 
освітніх ресурсів та створять новітні середовища 
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навчання й нові технології організації 
навчальної діяльності, комунікації 
тим закладам, де немає відповідних 

потужних ІТ-підрозділів та матеріально-технічних 

ресурсів. Найбільш доступними та популярними 
для створення ІОС в загальноосвітніх навчальних 
закладах є хмарні сервіси – Office 365 від Microsoft 
та GSuite від Google. 
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У технологіях дистанційного навчання, що вико- 
ристовує світова педагогічна практика, тестуванню 
приділяється значна увага. Однак слід зазначити, 
що у більшості вітчизняних дистанційних освітніх 
послуг тестування ще далеке від досконалості. Як 
стверджують чимало експертів, тестування як фор- 
ма оцінки не є ідеальнbv, проте, у дистанційному 
навчанні саме тести найчастіше є запорукою якості 
отриманих знань. 

Світова педагогічна наука має значний досвід 
проведення перевірки знань студентів (або тих осіб, 
хто навчається чи є слухачем курсів підвищення 
кваліфікації, далі – Студент) на основі тестів. І, як 
свідчать праці західних учених педагогів, практика 
проведення таких контрольних заходів без осо- 
бливих труднощів була адаптована в дистанційних 

навчальних курсах. Іншу думку щодо тестування 
висловлюють вітчизняні дослідники, беручи до уваги 
ментальні особливості нашого регіону [3]. 

Загальне визначення поняття «Тест» (test (англ.) 
– випробування, перевірка, проба, мірило, критерій, 
досвід) – коротке стандартизоване випробування, 
унаслідок якого здійснюється спроба оцінити той 
чи інший процес. 

Тестування в педагогіці виконує три основні 
взаємопов’язані  функції:  діагностичну,  навчальну 
і виховну. 

• Діагностична функція полягає у виявленні 
рівня знань, умінь, навичок студента. Це основна і 
найочевидніша функція тестування. За об’єктивністю, 
широтою і швидкістю діагностування тестування пе- 
ревершує всі інші форми педагогічного контролю. 
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