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Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф., Колесникова О.А.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
АНОТАЦІЯ
Формулювання проблеми. Реалії сучасності, з якими зустрілася світова цивілізація у зв’язку з пандемією, особливо гостро
позначилася в освітянській галузі. За досить короткий інтервал часу викладачі і учителі вимушені були кардинально
змінити форми, засоби, методи, прийоми і спо соби навчання. І саме хмарні сервіси стали вагомою технічною
підтримкою в системі організації дистанційного навчання учнів та студентів. Однак, серед різноманіттянаявнихна
сьогодні, необхідно відібрати ті, які є ефективними та найбільш адаптованими до но вого формату навчання.
Матеріали і методи. У ході дослідження було використано такі основні теоретичні методи: аналіз, систематизація та
узагальнення навчально-методичних матеріалів і наукових праць з проблеми дослідження, педагогічні спостереження
за освітнім процесом в умовах дистанційної форми навчання та апробація запропонованих хмарних сервісів.
Результати. Використання хмарних сервісів LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz в умовах дистанційного навчання
учнів та студентів сприяє урізноманітненню методів та прийомів організації пояснення навчального матеріалу,
актуалізації та закріплення вивченого матеріалу, перевірки навча льних досягнень.
Висновки. Проведено аналіз актуальних досліджень щодо впровадження технології дистанційного навчання, який засвідчив,що
дослідники надають перевагу асинхронному режиму дистанційної освіти. Описано дидактичні можливості хмарних
сервісів LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz, які були апробовані під час організації дистанційного
навчання з фізики. Здійснено порівняння технічних та дидактичних можливостей зазначених хмарних сервісів.
Виокремлено методичні поради щодо ефективної організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дистанційне навчання, хмаро орієнтовані технології, хмарні сервіси, LearningApps, StudyStack, EDpuzzle,Kahoot,
Quizizz.

ВСТУП
Постановка проблеми. 2019-2020 на вча льний рі к ста в особливим не лише для Укра їни, а ле й для ба га тьох кра їн
сві ту, оскі льки через за прова дження ка ра нтинних за ході в, осві тні й процес за зна в тра нсформа ці ї та проходить за
диста нці йною формою. Одна к, осві тня га лузь була не готовою до та кого сцена рі ю. Перед закладамиосвітипостало багато
нових за вда нь, які потребува ли на га льного вирі шення. Ча стина за кла ді в за прова дила перехі д на диста нці йну форму
на вча ння з використа нням спеці а лі зова них пла тформ (Googl eCl a s s , Cl a s s ti me, Moodl e тощо), і нші –звикористаннямгруп
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у соці а льних мережа х та месенджера х; і са мості йно, методом спроб та помилок, вибудовува ли свою тра єкторіюрухуза
за да ним сьогоденням вектором.
На сьогодні не і снує уні верса льної осві тньої пла тформи, яка б вра ховува ла специфі ку на вча ннякожного предмету
і , з точки зору методики, за довольняла всі х педа гогі в. Та і чи можливо поді бну створити? У та ких випа дка х ва рто
використовува ти на явні сьогодні хма рні серві си та дода тки, за допомогою яких можна реа лі зовува ти конкретне
педа гогі чне за вда ння чи і дею.
Аналіз актуальних досліджень. Серед на укових пра ць та публі ка ці й ві дносно реа лі за ці ї дистанційного навчанняв
осві тньому процесі , слі д ві дзна чити дисерта ці ю М.О. Моклюка , в які й а втором за пропонова но і теоретично обґрунтовано
використа ння елементі в диста нці йних технологі й пі д ча с на вча ння фі зики в за кла да х середньої осві ти, пра ктичне
впрова дження якої зреа лі зова но в на вча льно -методичному комплексі для вивчення розді лу “Квантова фізика”,якийбуло
а пробова но на ба зі Ві нницького мі ського центру диста нці йної осві ти (Моклюк, 2009).
Досить дета льно описа но диста нці йне на вча ння в групові й моногра фі ї (Куха ренко & і н., 2016), зокрема , у гла ві
«Система диста нці йного на вча ння» на ведено визна чення системи диста нці йного на вча ння та її складових:інформаційної,
орга ні за ці йної, методичної, програ мної і техні чної пі дсистем. Вра ховуючи велику роль диста нці йного на вча ння при
орга ні за ці ї змі ша ного на вча ння, у гла ві «Диста нці йний на вча льний процес» розглянуто пита ння структури і вимог до
диста нці йного курсу та тьютора ; докла дно описа но модель та функці ї тьютора ; на да но ха ра ктеристику диста нці йного
студента та можливі труднощі , які виника тимуть, особливо на першому тижні диста нці йних за нять.
Використа нню елементі в диста нці йних технологі й присвячено публі ка ці ї В.Л. Бузько, С.П. Величка ,
В.Ф. За болотного, М.В. Головка (Головко, Крижа новський & Ма цюк, 2015), І.В. Коробової, О.В. Мерзлі кі на ,
В.В. Чернявського, М.І. Шута . Їх а на лі з за сві дчив, що дослі дники на да ють перева гу а синхронному режиму диста нційної
осві ти.
Реа лі ї суча сності , з якими зустрі ла ся сві това циві лі за ці я у зв’язку з па ндемі єю, особливо гостро позна чила ся в
осві тянські й га лузі . За досить короткий і нтерва л ча су викла да чі і учителі вимушені були ка рдина льно змі нити форми,
за соби, методи, прийоми і способи на вча ння. Чи готова була до цього спі льнота осві тян Укра їни? Звича йно, ні . І це
зрозумі ло, а дже осві тяни повинні були в і нтенсивному темпі освоїти новий вид ді яльності , до якого долучити студентівта
учні в, який теоретично фра гмента рно дослі джува вся, а впрова дження пра ктикува ла сь швидше як змішане навчання.Так,
на прикла д в окремих за кла да х вищої осві ти пра цює система Moodl e, одна к робота в ці й системі передбачаєорганізацію
са мості йної ді яльності студенті в в а синхронному режимі . У Ві нниці вже ба га то рок і в пра цює центр дистанційноїосвітина
ба зі фі зико-ма тема тичної гі мна зі ї №17, де та кож передба чено а синхронний режим диста нці йного на вча ння у системі
змі ша ного. Як виявилось, реа льного ґрунтовного дослі дження і а проба ці ї диста нці йного на вча ння у ві тчизняні йсистемі
осві ти не було. Водноча с, ще у 2013 році МОН Укра їни було розроблено та оприлюднено «Положення про диста нці йне
на вча ння» (МОН Укра їни, 2013), яке ча стково було доповнено у 2015 році . Впродовж чотирьох рокі в жоднихзміндо цього
положення не внесено, в той ча с як за соби і технологі ї змі нюються не просто у швидкому темпі , а у на дзвича йно
швидкому. Як сві дчить огляд на вча льних пла ні в, зокрема у В і нницькому держа вному педа гогі чному уні верситеті
і мені М. Коцюбинського, не передба ча лось ґрунтовного озна йомлення та пра ктичного ві дпра цюва ння ці єї технологі ї
ма йбутні ми учителями. Не зверта ла сь ува га на цей вид технологі й і на курса х пі двищення ква лі фі ка ці ї учителі в і
викла да чі в. Са ме ці причини і є поясненням неготовності до та кого виду ді яльності суча сних педа гогі в і виникнення
труднощі в та недолі кі в пі д ча с реа лі за ці ї диста нці йного на вча ння. І са ме хма рні серві си ста ли ва гомою техні чною
пі дтримкою в системі орга ні за ці ї диста нці йного на вча ння учні в та студенті в.
Метою статті є опис основних дида ктичних можливостей а пробова них а втора ми хма рних серві сі в, їх
порі вняння щодо а да птова ності до використа ння в умова х диста нці йного на вча ння.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення поста вленої мети було використа но та кі теоретичні методи дослі дження: а на лі з, систематизація
та уза га льнення на вча льно-методичних ма тері а лі в та на укових пра ць з проблеми дослі дження, педа гогі чні
спостереження за освітнім процесом в умова х дистанційного на вчання та а пробація за пропонова них хма рних серві сі в.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед і снуючого сьогодні а рсена лу Інтернет-дода ткі в, хма рних серві сі в та web-і нструменті в кожен сучаснийта
креа тивний педа гог може обира ти ті , які , на його думку, за довольнятимуть осві тні м потреба м у межа х його предмету.
Проа на лі зуємо окремі серві си та дода тки з позиці ї доці льності їх використа ння на рі зних ета па х уроку в умова х
диста нці йної форми на вча ння, зокрема Lea rni ngApps , StudySta ck, EDpuzzl e, Ka hoot та Qui zi z z.
Тра диці йно за няття розпочина ється з а ктуа лі за ці ї опорних зна нь. В умова х диста нці йного на вча ння зручно
використовува ти onl i ne серві си Lea rni ngApps та StudySta ck. Lea rni ngApps на да є можливі сть розробляти і нтера ктивні
впра ви на основі на явних ша блоні в (За болотний, Слободянюк & Мислі цька , 2018). Їх ва рі а тивні сть даєможливістьщоразу
змі нюва ти тип за вда ння, урі знома ні тнюючи процес на вча ння. Серві с передба ча є можливі сть створення кла сі в та
реєстра ці ю здобува чі в осві ти. У розді лі ста тистика вчителю ві добра жа т иметься чи викона в учень/студент за вда ння,а
та кож за тра чений на це ча с (рис. 1 a ). Оскі льки функці я виста влення ба лі в ві дсутня у всі х за вда ннях, окрі м впра ви
«Ві кторина », використовува ти серві с і з метою проведення оці нюва ння неможливо.
Web-дода ток StudySta ck да є можливі сть розробляти за соби для орга ні за ці ї повторення, за крі плення та
са мопереві рки зна нь. Сформува вши вла сний блок за пита нь-ві дпові дей з певної теми, вчитель може змі нюва ти спосібїх
пода ння: у вигляді флеш-ка рти, ві дпові дності , кросворду, ві кторини тощо. Ві н не передба ча є реєстраціїта автентифікації
особи, а тому теж не може використовува тися для контролю рі вня за своєння зна нь, з пода льшим виста вленням оці нки.
Одна к, серед за пропонова них до використа ння типі в за вда нь є Qui z та Tes t, які пі сля їх викона ння,передбачаютьфункцію
а втома тичної переві рки (рис. 1 б). Вона може слугува ти і ндика тором для здобува ча осві ти рі вня за своєння ним
на вча льного ма тері а лу (зді йснення са мооці нюва ння).
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Рис. 1. Скріншот вікна статистики в LearningApps (а) та фрагменту завдання Test у StudyStack
На йбі льшої тра нсформа ці ї за зна в процес пояснення на вча льного ма тері а лу. Ча стина педа гогі в пра ктикує
са мості йне опра цюва ння учнями/студента ми па ра гра фі в пі дручникі в та ма тері а лі в лекці й, окремі –додають посилання
на доповнюючі пояснення ві деома тері а ли. Очевидно, що це не приносить ба жа ного результа ту. Ефективнимвиходоміз
ситуа ці ї є проведення onl i ne -уроку, використовуючи суча сні серві си, зокрема Zoom, Google hangouts,Skype,Discord тощо.
Одна к, не всі уча сники осві тнього процесу ма ють пості йний доступ до які сного Інтернету. В та комувипадкуальтернативою
може бути за пис ві деопояснення педа гогом, перегляда ти який можна в зручний для кожного учня/студента ча с.Відомо,
що успі шні сть на вча льного процесу за лежить і ві д особливостей вза ємоді ї мі ж учителем та учнем. Одним і зінструментів
і нтера ктивної вза ємоді ї уча сникі в осві тнього процесу, що за безпечує зворотні й зв’язок у ході пояснення на вча льного
ма тері а лу, є Інтернет-серві с EDpuzzl e. Змонтува вши необхі дний ві деома тері а л, вчитель ма є можливість додатидо нього
за пита ння, тестове за вда ння, на які учень/студент ма є обов’язково ві дпові сти на да ному ета пі , а бо коментар (рис.2).Для
перегляду учень/студент повинен а вторизува тися, оскі льки серві с за безпечує ві добра ження дося гнень кожного. В
пода льшому, а на лі зуючи на ді сла ні ві дпові ді , учитель ма є можливі сть оці нити рі вень усві домлення та за своєння
на вча льного ма тері а лу. За потреби, ві дпові дь на за пита ння можна уточнити а бо скоригува ти у комента рях. Така форма
роботи сприяє бі льш які сному вивченню на вча льного ма тері а лу та пі двищенню пі зна ва льного і нтересу.

Рис. 2. Фрагмент завдання у сервісі EDpuzzle
Неві д’ємних ета пом осві тнього процесу, в тому числі і за диста нці йної форми, є переві рка та оці нюваннянабутих
зна нь. Серед методі в їх проведення виокремлюють усні (фронта льне та і ндиві дуа льне опитува ння) та письмові
(на йпоширені ші – са мості йні та контрольні роботи, в тому числі тестового типу, твори, дикта нти, письмові за лі китощо).
Безумовно, вчитель може пода ти перелі к за пита нь, на які необхі дно да ти письмову ві дпові дь. Одна к,така форма роботи
не принесе за доволення а ні здобува чеві осві ти, а ні са мому педа гогу, оскі льки передба ча тиме додаткові часові затрати
як на на писа ння ві дпові дей, та к і на їх переві рку. На сьогодні а рсе на л кла сичних за собі в для проведення оці нюва ння
здобува чі в осві ти потрі бно доповнити Інтернет-і нструмента рі єм. Серед та ких серві сі в, на йбі льш вда лими, з на шого
погляду, є Ka hoot та Qui zi zz. Оці нюва ння з їх використа нням, зводить до мі ні муму можливі сть користуватисядодатковими
джерела ми і нформа ці ї пі д ча с тестува ння. А тому, да є можливі сть поба чити бі льш реа льну ка ртину щодо рівнязасвоєння
на вча льного ма тері а лу. Якщо тестува ння передба ча є пита ння з одиничним вибором ві дпові ді а бо завданнятипу«так-ні»,
можна використовува ти серві с Ka hoot. Да ні типи за вда нь є безкоштовними, одна к решта – передба ча є використа ння
пла тної premi um-версі ї. Бі льш уні верса льним за собом для переві рки рі вня зна нь здобува чі в осві ти є сервісQuizizz.Весь
його функці она л є безкоштовним. Для створення за вда нь передба чено 5 ва рі а нті в:
‒ тест відкритого типу, який передба ча є необхі дні сть за писа ти у поле числову а бо текстову ві дпові дь;
‒ тест з вибором одні єї пра вильної ві дпові ді ;
‒ тест з кі лькома пра вильними ві дпові дями;
‒ опитува ння з готовими ва рі а нта ми ві дпові дей;
‒ опитува ння, що передба ча є сві й ва рі а нт ві дпові ді .
Серві с Qui zi zz на да є можливі сть створення кла сі в, а та кож їх і мпорт з пла тформи GoogleClass (БогачковЮ.М.,Букач
А.В. & Уха нь П.С., 2020).
Що стосується обов’язкових письмових робі т, в тому числі і розв’язува ння за да ч, досить зручним є використа ння
Googl e-форм. На прикла д, вчитель у ві дведеному блоці формулює за вда ння, яке учень пі сля викона ння прикрі плює до
форми. У на ла штува ннях передба чена можливі сть оці нюва ння кожного за вда ння та а втома тичне сумува ння на бра них
ба лі в за за повнення всі єї форми. Як за зна чено у роботі (Куча ковська Г.А., Бодненко Д.М. & Прошкі н В.В.,2019),перевагою
використа ння Googl e -форм є можливі сть зді йснення ста тистичного а на лі зу результа ті в, які ві добра жа ються у вигляді
та блиці , що мі стить всі ві дпові ді студенті в.
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ОБГОВОРЕННЯ
Усі описа ні серві си є сумі сними з рі знома ні тними техні чними пристроями та пі дтримуються опера ці йними
система ми Wi ndows , i OS, Androi d. Але кожен з них ма є свої функці она льні особливості , які предста влено в та блиці .
Таблиця 1
Порівняння технічних та дидактичних можливостей хмарних сервісів
Назва
сервісу/додатку

Авторизований
доступ

Сумісність з мобільними
пристроями

Функція
оцінювання

Lea rni ngApps
StudySta ck
EDpuzzl e
Ka hoot
Qui zi zz
Googl e-форма

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Встановлення часу доступу,
тривалості виконання
завдань
+
+
-

Серед описа них хма рних серві сі в та дода ткі в лише Lea rni ngApps ма є укра їномовний і нтерфейс, решта –
а нгломовні . Безумовно, це може ста ти перепоною в освоєнні основ роботи з ними та їх впрова дженню в освітнійпроцес.
Тому, на ми розроблено на вча льно-методичний посі бник «Хма ро орі єнтова ні технологі ї на вча ння» (За болотний,
Мислі цька & Слободянюк, 2020), який мі стить де та льні і нструкці ї стосовно орга ні за ці ї роботи з та кими серві са ми та
розробки дида ктичних за собі в на їх основі .
Із вла сного досві ду пра ктичної реа лі за ці ї диста нці йного на вча ння (оскі льки МОН Укра їни лише всередині травня
опублі кува в рекоменда ці ї щодо орга ні за ці ї диста нці йного на вча ння в школі (Коберник & Звиняцькі вська ,2020),хоча на
окремих осві тянських порта ла х на водилися рекоменда ці ї, які на да ва ли уряди і нших кра їн своїм осві тяна м) на ми
виокремлені та кі методичні пора ди:
‒ поряд з а синхронним режимом на вча ння доці льно пері одично проводити синхронне на вча ння, трива лі сть
якого не повинна перевищува ти 20-30 хв. Це пов’яза но з психолого-фі зі ологі чними особливостями сприйняттяінформації.
На жа ль, окремі учителі цього не усві домлюють і проводили onl i ne уроки як при тра диці йному навчанні тривалістю45хв.;
‒ доці льні сть використа ння та к зва ної технологі ї «перевернутого на вча ння». На прикла д, ми пра ктикува ли
на ступне: на да ва ли необхі дну на вча льну і нформа ці ю учням у ка бі неті Cl a s s room, яку вони опра цьовува ли. Пі сля цього
через певний і нтерва л ча су орга ні зовува ли onl i ne конференці ю з використа нням серві су Zoom дляспільного обговорення
пита нь за няття. В onl i ne режимі є можливі сть доповнення ма тері а лу поясненням з використа нням мультимеді йного
супроводу;
‒ на вча льна і нформа ці я, яка пода ється здобува ча м осві ти, повинна бути структурова на з домі нуваннямрізного
типу схем, та блиць тощо. Доці льно пода ва ти і нформа ці ю з використа нням мультимеді йного супроводу, ві деороликі в,
вла сних коротких ві деоурокі в;
‒ рекомендуємо ретельно пі дбира ти тестові програ ми для переві рки на вча льних досягнень учні в. Як свідчить
досві д, використа ння Googl e форм не на да є можливості реа льно які сного оці нюва ння. За ча с оцінюваннястудентимають
змогу скориста тись послуга ми Інтернет, а не лише продемонструва ти вла сні зна ння. Тому доці льно використовува ти
тестові програ ми, де є обмеження ча су на викона ння кожного за вда ння. Ми перекона лись, що кра ще підбиратизавдання
середньої складності, що не вима гають тривалих в ча сі розра хункі в, які б переві ряли зна ння суті теми, що вивча ла ся;
‒ для пі дсумкового оці нюва ння ва рто використовува ти за вда ння творчого ха ра ктеру.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У предста влені й ста тті на ведено огляд та порі вняння техні чних і дида ктичних можливостей хма рних серві сі в
Lea rni ngApps , StudySta ck, EDpuzzl e, Ka hoot, Qui zi zz, які були а пробова ні пі д ча с орга ні за ці їдистанційного навчанняучнівз
фі зики. Вчитель на вла сний розсуд може використовува ти їх на рі зних ета па х за няття, зва жа ючи на поста влені освітні цілі
та за вда ння уроку.
З вла сного досві ду пра ктичної реа лі за ці ї диста нці йного на вча ння виокремлено методичні пора ди щодо
проведення урокі в та оці нюва ння на вча льних досягнень учні в/студенті в: використа ння синхронного режиму на вча ння
(трива лі стю 20-30 хв.), упрова дження технологі ї «перевернутого на вча ння», структурува ння та ві зуа лі за ці я на вчальної
і нформа ці ї, використа ння тестових програ м переві рки рі вня за своєння на вча льного ма тері а лу, з обмеженим ча сом
ві дпові ді на за пита ння, та за вда нь творчого ха ра ктеру.
Пода льшого дослі дження потребує проблема орга ні за ці ї і проведення ла бора торних робітта експериментальних
дослі джень у диста нці йному режимі .
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USE OF CLOUD-ORIENTED TECHNOLOGIES IN THE CONDITION OF DISTANCE EDUCATION
Iryna Yu. Slobodianiuk
Mykhailo Hrushevsky Humanitarian Pedagogical College of Bar, Ukraine
Nataliia A. Myslitska, Volodymyr F. Zabolotnyi, Oksana A. Kolesnykova
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky, Ukraine
Abstract.
Formulation of the problem. The realities of modern times that world civilization has encountered in the wake of the pandemic have been
particularly acute in the field of education. Teachers were forced to radically change the forms, means, and techniques ofteaching,
in a relatively short time. Cloud-oriented services have become significant technical support in the system of distance learning for
students. However, it is necessary to select those that are effective and most adapted to the new format of education, among the
variety available today.
Materials and methods. The study used the following main theoretical methods: analysis, systematization, and generalization of teaching
materials and research papers on the research problem, pedagogical observations of the educational process in terms of distance
learning, and testing of the proposed cloud-based services.
Results. The use of cloud services (such as LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz) in the conditi ons of distance education ofstudents
has been promoted a variety of methods and techniques at the organization of explanation, actualization, and consolidation of the
studied material, verification of educational achievements.
Conclusions. The analysis of actual researches on the introduction of technology of distance education is carried out. It showed that researchers
prefer the asynchronous mode of distance education. The didactic possibilities of cloud -oriented services (namely LearningApps,
StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz), which were tested during the organization of distance education in Physics, are described.
The comparison of technical and didactic possibilities of the specified cloud -oriented services is carried out. Methodical adviceon the
effective organization of the educational process in the conditions of distance learning is singled out.
Keywords: distance education, cloud-oriented technologies, cloud services, LearningApps, StudyStack, EDpuzzle, Kahoot, Quizizz.
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