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У статті розглянуто основні напрями та способи використання «хмарних» офісних 
технологій у вищих навчальних закладах. Виконано порівняльний аналіз «хмарних» сер-
вісів Google Apps Education Edition та Microsoft Live@edu у процесі виконання проектної 
роботи студентів у групах. Визначено основні етапи організації групових проектів та 
інструментарій, що може бути використаний на різних етапах роботи. На основі ре-
зультатів аналізу визначено перспективи використання «хмарних» офісних технологій 
у навчальному процесі вищих навчальних закладів. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими й практичними завданнями. Сучасні 

вимоги до навчального процесу мають на увазі викори-

стання найрізноманітніших комунікаційних та інфор-

маційних технологій. Інформаційні технології у сфері 

вищої освіти є необхідним базисом інформаційного 

розвитку суспільства загалом. Впровадження інформа-

ційних технологій у процес навчання є необхідною 

умовою для підвищення якісного рівня освіти у вищих 

навчальних закладах. І якщо спочатку інформаційні 

технології в освіті виконували лише функції інструмен-

тарію, що використовувався для вирішення окремих 

педагогічних завдань, то сьогодні новітні технології 

надають якісно нові можливості у навчанні, вони не 

лише вдосконалюють існуючі форми навчання, а й 

сприяють створенню нових методик в освіті. 

Технології, що засновані на зберіганні, обробці та 

аналізу даних у «хмарах» є одним з напрямів у сучас-

ному інформаційному просторі, що розвивається і змі-

нюється дуже стрімкими темпами. «Хмарні» сервіси на 

сьогодні пропонують користувачам доступ до своїх 

ресурсів через мережу Інтернет за допомогою безкош-

товних або умовно безкоштовних «хмарних» додатків, 

для роботи з якими не є нагальною потребою наявність 

у користувача потужних комп’ютерів.  

Наразі, практично відсутні методики використання 

«хмарних» технологій у навчальному процесі. Повсяк-

часно викладачі навчального закладу непоінформовані 

щодо можливостей та способів використання того чи 

іншого сервісу. Так, звичайно, існують такі сервіси як 

Google Apps чи Microsoft Live@edu, що мають спряму-

вання для роботи саме із закладами освіти, проте вони 

не враховують специфіку закладу чи особливості орга-

нізації навчального процесу. Вони надають лише зага-

льний інструментарій, тоді як завдання створення ме-

тодики його використання покладається на вищий нав-

чальний заклад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звернув-

шись до досвіду інших вищих навчальних закладів, у 

тому числі і закордонних, бачимо активне впрова-

дження «хмарних» сервісів у навчальний процес. Так, 

наприклад, у США застосування «хмарних» технологій 

спостерігається у багатьох ВНЗ. Наприклад, в універ-

ситеті Хофстра (Hofstra University) використовують 

«хмарні» сервіси, що надаються Google Apps. Цей про-

цес можна спостерігати також в університетах Європи, 

так у Литві в Каунаському Технологічному Універси-

теті протягом останніх років активно використовують-

ся «хмарні» сервіси, що надаються Microsoft Live@edu. 

В Україні Сумський державний університет та Вінни-

цький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

є одними з перших серед українських ВУЗів, які впро-

вадили використання у навчальному процесі «хмарно-

го» офісного пакету Microsoft Office 365, що викорис-

товувався для покращення спільної роботи викладачів і 

студентів, а також у дистанційній освіті [1; 2]. 

Якщо розглядати «хмарний» сервіс з точки зору 

надання доступу до системи, то можна виділити на-

ступні способи «хмарних» систем:  

По-перше, це так звана «приватна хмара» (англ. 

термін private cloud), що має на увазі розгортання 

інфраструктури, яка може бути використана лише 

однією організацією чи мережею з декількох філіалів 

організації. Тобто, доступ до середовища обмежений 

лише викладачами і студентами визначеного закладу 

освіти і, можливо, лише з попередньо заданого пере-

ліку комп’ютерного парку ВНЗ. 

По-друге, це «публічна хмара» (англ. термін рublic 

cloud), що призначена для вільного використання 

користувачів, що мають відповідне обладнання та 

вихід в Інтернет. Цей спосіб організації інфраструк-

тури доступу до «хмари» може бути організований у 

межах якогось фонду чи програми сприяння розвитку 

і впровадження інформаційних технологій для широ-
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ких мас населення і не передбачає врахування особ-

ливостей навчального процесу визначеного ВНЗ. 

По-третє, це «гібридна хмара» (англ. термін hybrid 

cloud), що є своєрідним компромісом між двома попе-

редніми «хмарними» інфраструктурами. Спосіб органі-

зації інфраструктури передбачає комбінацію між при-

ватними та публічними «хмарами», що в свою чергу 

можуть бути відокремленими об’єктами, які пов’язані 

між собою технологіями передачі і обміну даними чи 

ресурсами за визначеними стандартами. Таким чином, 

може бути організований доступ до «хмарних» сервісів 

мережею навчальних закладів, схожих за профілем 

освіти. Іншим способом організації гібридного «хмар-

ного» сервісу може бути комбінація «хмари» для внут-

рішнього використання студентами і викладачами ВНЗ 

з «хмарою» для зовнішнього використання у дистан-

ційній освіті. Вони можуть бути організовані як окремі 

інфраструктури, але доцільніше мати визначені точки 

дотику для виключення дублювання навчального мате-

ріалу і покращення якості різних ступенів освіти [1] . 

На сьогодні розрізняють три основні моделі надан-

ня «хмарних» послуг: використання в якості сервісу 

програмного забезпечення (SaaS), використання плат-

форми в якості сервісу (PaaS), використання інфра-

структури як сервіс (IaaS). Потрібно проаналізувати ці 

моделі використання «хмарного» середовища для ви-

явлення можливості їх застосування в освітньому про-

цесі вищого навчального закладу. 

«Хмарна» модель Software as a Service (SaaS) – це 

модель, за якої «хмарні» сервіси, якими користується 

користувач, надають можливість запустити додатки у 

«хмарній» інфраструктурі постачальника. Доступ до 

цих додатків здійснюється за допомогою web-

інтерфейсу. 

Термін Platform as a Service (PaaS) – дослівно пере-

кладається як «платформа як послуга», маємо на увазі 

модель надання доступу до «хмарних» сервісів, при 

якій користувач використовує «хмару» як програмну 

платформу. Іншими словами, ця модель включає набір 

наступних параметрів за вибором користувача: опера-

ційну систему, систему керування базами даних, ви-

значене прикладне програмне забезпечення, і, звичай-

но, засоби розробки прикладного програмного забезпе-

чення.  

І, нарешті, модель Infrastructure as a Service (IaaS), 

це можливість надання «хмарних» сервісів, за якої 

користувач може самостійно встановлювати потрібну 

операційну систему, налаштовувати прикладні програ-

ми керувати засобами обробки, зберігання і аналізу 

даних [3]. 

Проаналізувавши досвід застосування «хмарних» 

сервісів у закладах вищої освіти, можна визначити, що 

на початковому етапі впровадження моделі «хмари» у 

навчальний процес є сенс звернути увагу на модель 

SaaS, тобто використання «хмари» у якості постачаль-

ника програмного забезпечення. На користь цього твер-

дження можуть свідчити наступні фактори: вищому 

навчальному закладу не потрібно створювати і підтри-

мувати роботу власного дата-центру, можливість вико-

ристання платформи постачальника «хмарного» сервісу 

і запускати додатки на інфраструктурі провайдера [4]. 

Метою статті є огляд можливостей та особливос-

тей застосування офісних «хмарних» сервісів для за-

кладів вищої освіти на прикладі Google Apps Education 

Edition та Microsoft Live@edu. На основі дослідження 

визначити методичні рекомендації організації навчаль-

ного процесу та перспективи використання «хмарних» 

офісних технологій у ВНЗ.  

Виклад основного матеріалу з повним обґрунту-

ванням отриманих результатів. Компанія Microsoft 

пропонує закладам освіти «хмарний» сервіс Live@ edu, 

який включає в себе пакет додатків Microsoft Office 

365. Для організації спільної роботи у Microsoft Office 

365 використовується інструментарій SharePoint Online, 

який дозволяє створювати веб-сайти для спілкування 

та взаємодії викладачів та студентів. На них розміщу-

ється контент, інформація, програми тощо. Отже залу-

чені студенти не тільки мають доступ до інформації, 

що викладається на сайті, але й обмінюватися файлами, 

новинами чи ресурсами. 

Для організації у «хмарі» сервісу електронної пошти 

Outlook, можливості створення календаря подій і книги 

контактів з можливістю об’єднання користувачів у гру-

пи в рамках визначеного проекту, Microsoft використо-

вує Exchange Online, який має захист від вірусів і отри-

мання спаму. «Хмарний» сервіс SharePoint також надає 

сховище OneDrive, який крім звичайних функцій з упо-

рядкування і збереження файлів та папок дозволяє сту-

дентам спільно працювати з документами в рамках кон-

кретного проекту. 

Також у Microsoft Office 365 є сервіс Lync Online, що 

призначений для проведення відео – і голосових конфе-

ренцій зі студентами. Сервіс включає програми обміну 

миттєвими повідомленнями. Для створення документів, 

електронних таблиць та презентацій використовуються 

Word Online, Excel Online, Power Point Online, в яких є 

можливість спільного виконання групових завдань. 

Крім того в SharePoint інтегрований сервіс Planner, 

який дозволяє планувати спільну роботу, розподіляти 

обов’язки в рамках конкретного проекту, слідкувати за 

ходом виконання завдань. Візуальна складова сервісу 

дозволяє легко відслідковувати та вчасно корегувати хід 

виконання запланованих завдань. Також можна прикрі-

плювати файли Word, Excel та PowerPoint, що будуть 

доступні для редагування. Для створення опитувань, 

форм реєстрацій та ін. створено сервіс Forms. Результати 

можна переглядати у веб-браузері і на мобільних при-

строях [5, 6]. 

Компанія Google в рамках співпраці з закладами 

освіти пропонує «хмарний» сервіс Google Apps Educa-

tion Edition. Для організації спільної роботи в Google 

Apps є Google Classroom – це сервіс, що зв’язує додатки, 

в яких можливо створювати завдання для студентів, 

виставляти оцінки та спілкуватися зі студентами в ре-

жимі реального часу. Основною складовою одиницею 

Google Classroom є Групи, що функціонально нагадують 

форуми, оскільки дозволяють спілкуватися з іншими 

користувачами в межах цієї групи.  

Сервіс Google Drive створений для збереження та 

спільного доступу до даних. Для створення документів, 

електронних таблиць та презентацій створено Google 

Docs, Sheets and Slides. Поштовий сервіс Gmail є досить 

зручним для електронного листування, а для створення і 

редагування розкладу завдань є Google Calendar. Для 

опитувань та он-лайн тестування можливе використання 

Google Forms. При роботі в групі викладачу доступний 
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прогрес кожного студента, а під час оцінювання завдань 

можливе також додавання коментарів [7].  

Наступним кроком, розглянемо основні етапи вико-

ристання «хмарних» сервісів у рамках виконання студе-

нтами групових проектів. Цей вид навчальної діяльності 

в свою чергу стимулює розвиток «командної роботи», 

делегування повноважень тощо. На початковому етапі 

відбувається постановка завдань проекту, визначення на 

які змістовні модулі його можна розділити, а також про-

міжні цілі та терміни їх досягнення. Викладач також 

визначає форму подачі звіту з проекту та критерії оці-

нювання. На цьому етапі студенти повинні об’єднатися 

в групи, призначити team leadera та розподілити 

обов’язки. Усе це має бути зафіксовано у відповідних 

сервісах, наприклад, у календарі, планувальнику завдань 

тощо. 

На наступному етапі студенти повинні, проаналізу-

вавши функціональні можливості хмарних сервісів, 

внести зміни та доповнення в плани виконання проектів. 

Наступними кроками є проектування власного сере-

довища проекту і послідовне та планомірне виконання 

запланованих завдань, з відповідними корегуваннями у 

календарі чи планувальнику завдань. Звичайно, жоден 

проект не може виконуватися за заздалегідь зазначеним 

планом, тому студенти мають здійснювати корегування 

планів та відслідковувати процес виконання завдань за 

допомогою відповідних сервісів. Для цього і потрібна 

роль лідера команди, який несе відповідальність за про-

ект загалом. Виконання проекту здійснюється самостій-

но з обговоренням визначених питань з викладачем за 

потребою. Проте викладач може відслідковувати за до-

помогою он-лайн сервісів процес виконання завдань 

проекту. 

Завершальним етапом є виконання проекту, створен-

ня звітної документації та проведення презентації на 

групових заняттях з наступним обговоренням. Також 

студенти можуть створювати власні веб-сторінки за 

допомогою «хмарних» сервісів та розміщувати на них 

контент проектів [2, 3]. 

Таким чином, використання в навчальному процесі 

«хмарних» сервісів Google Apps Education Edition та 

Microsoft Live@edu для якісного покращення організації 

роботи студентів над груповими проектами під час ви-

вчення навчальних дисциплін сприяє розвитку не лише 

професійних компетентностей, а й особистих якостей, 

стимулює відповідальність, здатність працювати в ко-

манді, планувати свої дії та досягати запланованого то-

що. 

Висновки з дослідження і перспективи подаль-

ших розробок. Розглядаючи інтеграцію офісних «хмар-

них» технологій у навчальний процес у закладах вищої 

освіти, можна зробити наступні висновки, щодо перспе-

ктив їх використання:  

«Хмарні» технології на прикладі сервісів Google 

Apps Education Edition та Microsoft Live@edu при вико-

ристанні у ВНЗ під час виконання групових проектів 

полегшують організацію співпраці між студентами та 

викладачами, розширюють можливості міжособистісної 

та групової комунікації. Використання «хмарних» тех-

нологій у навчальному процесі вимагає інноваційного 

підходу до завдань методики навчання, наприклад, при 

використанні методу групових проектів.  

Звичайно, функціональні можливості «хмарних» 

сервісів включають в себе інструментарій для плануван-

ня діяльності, полегшення процесу комунікації під час 

роботи в команді, надають ресурси для віддаленої осві-

ти, потужні та гнучкі інструменти для здійснення оці-

нювання знань, що в свою чергу позитивно впливає на 

розвиток професійних та особистісних навичок студен-

та, проте вимагають від викладача постійного вдоскона-

лення методики викладання, використання нестандарт-

них інноваційних рішень при організації навчального 

процесу.  

Використання таких «хмарних» сервісів як Google 

Apps Education Edition та Microsoft Live@edu для проек-

тування реалізації різноманітних проектів фахового 

спрямування сприяє підвищенню мотивації студентів, 

стимулює їх інтерес до навчання, дає поштовх до розвит-

ку їх особистісних професійних навичок. Іншими сло-

вами, здійснюючи вплив на засоби, методи та форми 

організації процесу навчання, «хмарні» сервіси вимага-

ють нових підходів до методики системи навчання.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ «ОБЛАЧНЫХ» ОФИСНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В статье рассмотрены основные направления и способы использования «облачных» офисных технологий в высших уче-

бных заведениях. Выполнен сравнительный анализ «облачных» сервисов Google Apps Education Edition и Microsoft Live@edu 

в процессе выполнения проектной работы студентов в группах. Определены основные этапы организации групповых прое-

ктов и инструменарий, что может быть использован на разных этапах работы. На основе результатов анализа опреде-

лены перспективы использования «облачных» офисных технологий учебного процесса высших учебных заведений. 

Ключевые слова: облачные офисные технологии; hybrid cloud; Software as a Service; Google Apps Education Edition; 

Microsoft Live@edu; групповой проект. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS ON THE BASIS OF CLOUDED OFFICE 

TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

The article deals with the main directions and methods of using «cloud» office technologies in higher educational institutions. 

The comparative analysis of «cloud» services of Google Apps Education Edition and Microsoft Live@edu in the course of project 

work of students in groups is performed. The main stages of organization of group projects and tooling, which can be used at 

different stages of work, are determined. Based on the results of the analysis, the prospects of using «cloud» office technologies for 

the educational process of higher educational institutions are determined. 

Key words: cloud office technology; hybrid cloud; software as a service; Google Apps Education Edition; Microsoft Live@edu; 

group project. 
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