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It is proved that the culture of teacher’s health in the professional activity is a sign of 
his readiness to activities to preserve and improve the health of students. Creation of the 
teacher’s culture of health should be carried out on all stages of training in higher 
pedagogical institution by influencing the cognitive-intellectual, motivational and value-
effective and practical areas that make up the integrity of the phenomenon of health 
(spiritual, moral, mental, physical, social, emotional, and reproductive etc.). 

This work allows concluding that the problem is urgent in modern education and 
requires further research. As a professional teacher’s health is not given appropriate 
attention it is necessary to develop appropriate health-preservation methods and their 
practical implementation in the educational process of training teachers. 

Key words: culture of health, healthy lifestyle, educational process, pedagogical 
conditions, professional activities, professional training. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
 
У статті розглѐнуто проблему інтеграції хмарних технологій у проектну 

діѐльність студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Описано досвід 
поюднаннѐ хмарних і проектних технологій навчаннѐ при викладанні «Математичної 
статистики» та «Сучасних інформаційних технологій» майбутнім психологам. 
Схарактеризовано етапи реалізації групового дослідницького проекту, з’ѐсовано 
його ефективність у контексті формуваннѐ практичних умінь збирати й оброблѐти 
дані експериментального дослідженнѐ засобами Google Apps. З’ѐсовано можливості 
інформаційно-телекомунікаційного проекту в процесі вивченнѐ інформатичних 
дисциплін ѐк діювого засобу формуваннѐ предметної та інформаційно-комунікаційної 
компетентності  майбутніх фахівців. 

Ключові слова: хмарні технології, навчальний проект, дослідницький проект, 
інформаційно-телекомунікаційний проект, математична статистика, сучасні 
інформаційні технології, Google Apps, майбутні психологи. 

 
Постановка проблеми. Ідеѐ впровадженнѐ хмарних технологій в 

організація навчально-виховної діѐльності студентів посідаю провідне 
місце серед освітніх інновацій в українській педагогічній теорії та практиці, 
а також задекларована на державному рівні у Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2013–2020 рр., що передбачаю 
формуваннѐ сучасної інформаційної інфраструктури на основі хмарних 
технологій *5+. З 2014 року в Україні стартував проект «Хмарні сервіси в 
освіті» (2014–2017 н.р.), у межах ѐкого проводитьсѐ поетапна 
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експериментальна робота щодо запровадженнѐ хмарооріюнтованих 
навчальних середовищ у навчальний процес *2+. 

Водночас, широкої популѐрності в педагогічних вишах набуваю і 
проектна діѐльність, підготовка майбутніх педагогів, вихователів, психологів 
до роботи в умовах командної взаюмодії. Метод проектів спрѐмований, 
насамперед, на особистісний розвиток, на формуваннѐ здатності до 
співробітництва, відповідальності, ініціативності, творчості й мобільності. 

Актуальним постаю питаннѐ поюднаннѐ хмарних і проектних технологій 
у навчально-виховному процесі вишу, що забезпечить формуваннѐ ѐк 
професійної, так і інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Аналіз актуальних досліджень. Зарубіжний і вітчизнѐний досвід 
інтеграції хмарних технологій у педагогічний процес вищого навчального 
закладу описували такі дослідники, ѐк Г. Алексанѐн, Ю. Биков, М. Жалдак, 
М. Кадеміѐ, В. Кобисѐ, О. Кузьмінська, В. Кухаренко, С. Литвинова, 
Н. Морзе, О. Свириденко, С. Семіриков, О. Спірін, Ю. Триус, М. Шишкіна, 
Б. Ярмахов та інші. Теоретико-методичні основи впровадженнѐ хмарних 
технологій у виші вивчали Т. Архіпова, В. Биков, М. Жалдак, Н. Морзе, 
С. Раков, Ю. Рамський, Ю. Триус та інші. Проблему організації проектної 
діѐльності студентів ВНЗ розкрили В. Левченко, Н. Матѐш, В. Молѐко, 
Є. Полат, О. Пометун, О. Пюхота, С. Сисоюва, М. Сметанський та інші.  

Зважаячи на теоретичну розробленість проблем використаннѐ 
хмарних технологій та впровадженнѐ методу проектів у ВНЗ, недостатньо 
вивченими залишаятьсѐ питаннѐ поюднаннѐ цих технологій та їх 
практичного впровадженнѐ у процес підготовки майбутніх спеціалістів. 

Мета статті – представити можливості використаннѐ хмарних  
технологій у проектній діѐльності студентів, описати досвід поюднаннѐ 
хмарних і проектних технологій навчаннѐ при викладанні «Математичної 
статистики» та «Сучасних інформаційних технологій» студентам 
спеціальності «Психологіѐ»  на психолого-педагогічному факультеті 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка. Схарактеризувати етапи й завданнѐ дослідницького та 
інформаційно-телекомунікаційного навчальних проектів.  

Методи дослідження – аналіз науково-методичних джерел з 
проблеми, вивченнѐ передового досвіду використаннѐ хмарних сервісів в 
освітній та експериментально-дослідницькій роботі, емпіричні методи 
впровадженнѐ хмарних сервісів у навчально-виховний процес у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. У наш час підготовка студентів вищих 
навчальних закладів неможлива без використаннѐ сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що, насамперед, передбачаю оснащеннѐ вишу 
сучасним апаратним та програмним забезпеченнѐм. Водночас 
характеристики засобів ІКТ повсѐкчас зміняятьсѐ й удосконаляятьсѐ, що 
ускладняю їх систематичне оновленнѐ. Така ж проблема постаю і з 
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програмними навчальними продуктами, необхідними длѐ інформаційного 
обслуговуваннѐ студентів та їх використаннѐм на занѐттѐх. 

З досвіду розвинених зарубіжних країн виходом з ціюї ситуації ю 
впровадженнѐ в навчальний процес хмарних технологій. Популѐрний нині 
термін cloud computing (хмарні обчисленнѐ) у комп’ятерному світі 
використовуютьсѐ з 2008 року. Національним інститутом стандартів і 
технологій США (National Institute of Standards and Technology – NIST) у 
документі «NIST Definition of Cloud Computing v15»  означено функції 
«хмарних обчислень»:  

– модель хмарних обчислень даю можливість зручного доступу через 
мережу до спільного пулу з обчислявальними ресурсами, що 
налаштовуятьсѐ (наприклад, мережі, сервера, сховища, застосунки, послуги); 

– модель хмари сприѐю доступності й характеризуютьсѐ п’ѐтьма 
основними елементами (самообслуговуваннѐ за потребоя, широкий 
доступ до мережі, об’юднаний ресурс, незалежне розміщеннѐ, швидка 
гнучкість тощо) *6+.  

За функціональними можливостѐми хмарні сервіси класифікуять 
таким чином: програмне забезпеченнѐ ѐк послуга, платформа ѐк послуга, 
інфраструктура ѐк послуга, дані ѐк послуга, робоче місце ѐк послуга, усе ѐк 
послуга. Крім того, розрізнѐять чотири моделі розгортаннѐ хмари: 
приватна, групова, загальнодоступна, гібридна.  

У наш час кількість хмарних сервісів стрімко зростаю, систематично 
оновляютьсѐ інтерфейс, розширяютьсѐ сфера їх застосуваннѐ. У навчальних 
закладах України хмарні сервіси першочергово використовувалисѐ лише ѐк 
безкоштовні хостинги поштових служб длѐ студентів та викладачів. Інші 
інформаційно-комунікаційні інструменти хмарних технологій длѐ навчаннѐ 
майже не застосовувалисѐ у зв’ѐзку з відсутністя практичних навичок їх 
використаннѐ в навчальному процесі. І лише останні п’ѐть років 
студентське товариство й викладачі достойно оцінили інноваційні ІТ-
застосунки, зокрема, G Suite for Education, Microsoft Office Online (Office 
Web Apps), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) та інші. Зазвичай їх 
використовуять длѐ організації документообігу в домені навчального 
закладу, он-лайн розкладу, чатів та відеоконференцій, створеннѐ простору 
длѐ спільної роботи тощо. 

З нашого поглѐду, найкращий спосіб підготовки студентів до роботи 
з  новітніми інформаційно-комунікаційними технологіѐми – це їх 
упровадженнѐ у навчально-виховний процес. Аналіз передового досвіду 
використаннѐ хмарних сервісів у ВНЗ та наш власний показали, що хмарні 
технології сприѐять організації проектної діѐльності студентів, а також 
значно збільшуять навчальний потенціал методу проектів.  

Застосуваннѐ хмарних технологій у проектній роботі студентів 
кореляютьсѐ з видом навчального проекту (дослідницький, 
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інформаційний, творчий, телекомунікаційний) та формоя його організації 
(персональний, парний, груповий, колективний) *3+. Вибір виду та форми  
проекту залежить від змісту, мети та завдань навчальної дисципліни. Так, 
при викладанні «Математичної статистики» студентам спеціальності 
«Психологіѐ» на психолого-педагогічному факультеті Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з метоя 
формуваннѐ основних понѐть описової статистики та практичних умінь 
проведеннѐ збору експериментальних даних і первинної обробки 
результатів психологічних досліджень самостійну роботу студентів 
підсилено груповоя дослідницькоя проектноя діѐльністя. 

Як зазначаю Т. Мантула, дослідницькі проекти максимально наближені 
до ґрунтовних наукових досліджень, оскільки передбачаять наѐвність таких 
складових, ѐк: висвітленнѐ актуальності проблеми, визначеннѐ об’юкту та 
предмету дослідженнѐ, висуваннѐ мети й гіпотези, чітке структуруваннѐ, 
статистичну обробку та узагальненнѐ результатів дослідженнѐ, 
формуляваннѐ висновків, окресленнѐ перспектив подальшого вивченнѐ 
проблеми *1+. Тому саме у процесі роботи над дослідницькими проектами 
студенти набуваять навичок, що ю необхідними длѐ формуваннѐ науково-
дослідної компетентності майбутнього фахівцѐ в галузі психології. 

Перший етапи дослідницького проекту студентів полѐгаю у виѐвленні 
проблеми актуальних серед студентської молоді факультету та 
формуляванні теми дослідженнѐ, наприклад, адаптаціѐ студентів 
першого курсу до навчально-виховного процесу в університеті, 
відвідуваність студентами навчальних занѐть, неформальне лідерство в 
академічних групах, умови проживаннѐ в гуртожитку, здоровий спосіб 
життѐ, студентський «дрескод» тощо.  

На цьому етапі група ділитьсѐ на підгрупи по 4–5 осіб. Викладачем 
призначаютьсѐ керівник проекту в кожній групі й повідомлѐятьсѐ завданнѐ: 
організаціѐ збору інформації (опис, анкетуваннѐ, опитуваннѐ, 
спостереженнѐ), статистична обробка даних, підготовка презентації проекту.  

Другий етап дослідницького проекту передбачаю з’ѐсуваннѐ стану 
означеної проблеми: визначеннѐ генеральної сукупності об’юктів 
досліджуваної ознаки, утвореннѐ репрезентативної вибірки та збір 
інформації за допомогоя анкетуваннѐ чи тестуваннѐ респондентів. Саме на 
цьому етапі студентам рекомендовано використовувати хмарні технології, 
зокрема Google Docs – безкоштовний набір веб-сервісів у формі 
програмного забезпеченнѐ ѐк послуги (SaaS), а також інтернет-сервісу 
хмарного сховища файлів із функціѐми документообігу компанії Google, що 
працяю в межах веб-браузера без установленнѐ на комп’ятері 
користувача. Одніюя з клячових переваг програми ю те, що створені 
документи зберігаятьсѐ ѐк на сервері Google, так і на комп’ятері 
користувача, що уможливляю доступ до введених даних із будь-ѐкого 
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комп’ятерного пристроя, під’юднаного до Інтернету, а доступ до 
особистих документів захищений паролем.  

Ефективним застосунком длѐ масового збору інформації від 
респондентів ю Google Forms – зручний конструктор, за допомогоя ѐкого 
можна легко і швидко планувати заходи, складати опитувальники, анкети й 
тести *4, 29+. Форму можна синхронізувати з електронноя таблицея Google, 
тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатисѐ в ній длѐ 
подальшої статистичної обробки експериментальних даних. Цей застосунок 
дозволѐю створявати анкети чи тести з різними типами запитань: Текст –
 респонденту пропонуютьсѐ вписати коротку відповідь; Текст (абзац) – 
респондент вписую розгорнуту відповідь; Один зі списку – респондент обираю 
один варіант відповіді з декількох; Кілька зі списку – респондент обираю 
кілька варіантів відповіді; Список, що випадаю – респондент вибираю один 
варіант із пропонованого меня; Шкала – респондент повинен поставити 
оцінку, використовуячи цифрову шкалу, наприклад, від 1 до 10; Сітка – 
респондент вибираю певні точки в сітці, що складаютьсѐ зі стовпців і рѐдків; 
Дата – респондент вибираю дату, використовуячи календар; Час – 
респондент вибираю точний час або часовий проміжок. Крім того, 
конструктор дозволѐю вбудовувати графічні зображеннѐ та відеоматеріали, 
наприклад під тип запитаннѐ «Шкала», або ж длѐ дизайну створеної анкети. 

Отже, спектр запитань достатньо широкий длѐ ѐкісного опитуваннѐ 
респондентів. Найважливішим у цьому хмарному застосунку ю наданнѐ 
спільного доступу ѐк длѐ проходженнѐ анкетуваннѐ респондентами, так і 
длѐ редагуваннѐ й обробки результатів опитуваннѐ учасниками проекту та 
викладачу длѐ контроля. Таким чином, використаннѐ Google Forms значно 
спрощую клопітку довготривалу роботу із сортуваннѐ, ранжуваннѐ, 
фільтруваннѐ даних та створеннѐ дискретних чи інтервальних частотних 
таблиць, побудови діаграм проѐву досліджуваної ознаки. 

На третьому етапі проекту студенти здійсняять статистичну 
обробку експериментальних даних: обчисляять точкові характеристики 
вибірки (моду, медіану, вибіркову середня, дисперсія та ін.), здійсняять 
статистичну перевірку гіпотез тощо. Длѐ цього їм необхідно скористатисѐ 
електронними таблицѐми, що входѐть до Google Docs і дозволѐять 
здійснявати обчислявальні та статистичні функції, використовуячи 
навички роботи з  електронними таблицѐми. 

На наступному етапі проектної роботи учасники роблѐть висновки, 
узагальняять результати дослідженнѐ та готуять комп’ятерну 
презентація в редакторі Google Slidеs, ѐкий маю достатня кількість 
інструментів длѐ її створеннѐ та транслѐції. 

Презентаціѐ групового проекту студентів та його оціняваннѐ – це 
останній етап проектної роботи, ѐкий також відбуваютьсѐ не без допомоги 
хмарних технологій, зокрема проекти презентуятьсѐ через створені 
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студентами власні канали віеопоказу YouTube, через власні сайти чи блоги, 
через можливості документообігу Google Docs, або ж наживо в аудиторії на 
практичному занѐтті із залученнѐм мультимедійного комплексу. 

Таким чином, всі етапи проектної діѐльності студентів при вивченні 
«Математичної статистики» підкріплені інноваціѐми інформаційно-
комунікаційних технологій – хмарними сервісами, ѐкі характеризуятьсѐ 
гнучкістя й поліфункціональністя використаннѐ в навчальному процесі. 
Крім того, формуваннѐ основних понѐть та практичних умінь із дисципліни 
математичного циклу відбуваютьсѐ за рахунок виконаннѐ професійно-
оріюнтованих пошуково-дослідних завдань, що робить навчаннѐ цікавим, 
доступним та зрозумілим длѐ майбутніх психологів. 

Ще одним цікавим видом проектної діѐльності з використаннѐм 
хмарних технологій ю навчальні інформаційно-телекомунікаційні проекти, 
ѐкі ми реалізуюмо при організації самостійної роботи студентів під час 
вивченнѐ інформатичної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» длѐ 
студентів спеціальності «Психологіѐ».  

Є. Полат визначаю телекомунікаційний проект ѐк організовану 
діѐльність між суб’юктами навчаннѐ, спрѐмовану на досѐгненнѐ конкретних 
навчально-педагогічних завдань, при виконанні ѐких основним засобом 
обміну інформаціюя між учасниками проекту ю телекомунікації *3+.  

Під телекомунікаціѐми в міжнародній практиці розуміять передачу 
довільної інформації на відстані за допомогоя технічних засобів: телефону, 
радіо, телебаченнѐ тощо. З розвитком інформаційно-комунікаційних 
технологій супровід і підтримка навчальних проектів, насамперед, 
здійсняютьсѐ завдѐки ресурсам і сервісам Інтернет. Тому під навчальним 
інформаційно-телекомунікаційним проектом ми розуміюмо спільну 
самостійну навчально-пізнавальну, практичну діѐльність студентів на 
основі комп’ятерної телекомунікації, що маю загальну мету, узгоджені 
методи, способи діѐльності, спрѐмовані на досѐгненнѐ загального 
результату. Зазвичай інформаційно-телекомунікаційні проекти поюднуять 
у собі ѐкісне інформаційне міжпредметне (інформатика-психологіѐ) 
наповненнѐ й можливість оперативного спілкуваннѐ учасників проекту 
засобами телекомунікацій при розв’ѐзанні навчально-практичних завдань. 
Особливістя таких проектів ю те, що учасниками можуть бути студенти з 
різних груп, вишів, міст і навіть країн. Водночас активними учасниками ю 
студенти в межах нашого університету (ті, ѐкі вивчаять дисципліну 
«Сучасні інформаційні технології»), а пасивними – студенти, ѐкі 
підтримуять телекомунікаційні зв’ѐзки щодо теми і мети проекту. 

Як і будь-ѐкі інші навчальні проекти, інформаційно-
телекомунікаційний проект маю етапи проведеннѐ:  

1. Організаційний – пошук партнерів (персональний проект), поділ на 
підгрупи (груповий проект), вибір теми. 
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2. Обговореннѐ методичних аспектів проекту з викладачем, 
визначеннѐ основної ідеї проекту, завдань та стратегії їх досѐгненнѐ. 

3. Структуруваннѐ проекту – розробка плану дій, визначеннѐ 
планових результатів, способів їх вирішеннѐ та оформленнѐ. Зазвичай такі 
проекти ю довготривалими, що охопляять цілий курс, або окремий модуль 
дисципліни. 

4. Робота над проектом – інтенсивний пошук та обмін інформаціюя, 
думками, отриманими результатами між партнерами засобами 
комп’ятерних телекомунікацій,  

5. Підведеннѐ підсумків – обговореннѐ результатів та документальне 
їх оформленнѐ у виглѐді текстових, презентаційних та відео звітів тощо. 

6. Презентаціѐ проекту – представленнѐ готового продукту на 
заліковому занѐтті в аудиторії за можливості у формі телеконференції в 
Інтернеті за згодоя учасників проектів. Презентаціѐ проводитьсѐ у формі 
дискусії чи бесіди, в учасників ю можливість задавати запитаннѐ та 
отримувати обґрунтовані відповіді. Результати проекту та його опис може 
бути розміщений на персональних сайтах студентів, викладача. Длѐ 
створеннѐ сайтів рекомендовано використовувати конструктор Google 
Sites, функціональними можливостѐми ѐкого ю розміщеннѐ даних 
(презентації, відео, форми, текстові документи, електронні таблиці тощо) 
обсѐгом 100 Мб; використаннѐ готових шаблонів із різноя кількістя 
рубрик, блоків, сторінок; захищеність авторських прав опублікованих 
матеріалів; повна відсутність реклами *4, 30+. 

Координація проектної роботи здійсняю викладач, також 
використовуячи G Suite for Education. Увесь навчально-методичний 
комплекс дисципліни «Сучасні інформаційні технології» представлено на 
персональному освітньому сайті викладача. Теоретичні питаннѐ подано у 
виглѐді лекційних презентацій. Длѐ формуваннѐ практичних умінь роботи з 
інформаційно-комунікаційними технологіѐми розроблені серійні тематичні 
скрінкасти (відеоролики, зроблені з екрану монітора), що цілком 
заміняять текстові інструктажі до виконаннѐ лабораторних робіт. Окрема 
сторінка сайту викладача присвѐчена інформаційно-телекомунікаційним 
проектам, на ѐкій висвітлені оріюнтовні завданнѐ (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Орієнтовні завдання інформаційно-телекомунікаційних проектів при 

вивченні дисципліни «Сучасні інформаційні технології» 
№ Завдання Виконавець Вимоги Форма звітності 

1. Зареюструвати 
скриньку на 
поштовому сервері 
Gmail  

Усі учасники  У полі Як Вас звати 
реюстраційної форми 
вказати власне Ім’я та 
Прізвище 
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№ Завдання Виконавець Вимоги Форма звітності 

2. Ознайомитисѐ із 
засобами 
телекомунікацій 
Hangouts (бесіди, 
телефонні та 
відеодзвінки) та 
випробувати їх  

Усі учасники  У межах проектної групи 
організувати відео 
конференція на Hangouts 
– обговорити тему та 
розподілити завданнѐ 
проекту 

Запросити 
викладача до 
обговореннѐ 

3. Створити Google 
групу 

Керівник  У полі назва групи 
вказати Проект_Тема 

Додати 
викладача до 
групи 

4. Створити Google+ 
Спільноту  
Додайти фотографія 
на сторінку 
спільноти 

Керівник Google+ Спільнота 
доступна длѐ всіх. 
Назва спільноти – 
споріднена до теми 
проекту 
Фотографіѐ спільноти – 
цікаве зображеннѐ, ѐке 
представлѐтиме ідея 
вашої спільноти (теми) 

Запросити 
викладача та 
одногрупників 
до спільноти 

5. Створити папку на 
Google диску 
облікового запису 
керівника проекту 

Керівник Назва папки – Тема 
проекту 
 

Надати доступ 
до папки всім 
учасникам 
проекту 

6. У папці Тема 
проекту створити  
текстовий документ, 
форму, електронну 
таблиця, 
презентація. 
Розподілити 
завданнѐ між 
учасниками проекту: 
Підготувати тези за 
темоя проекту в 
текстовому 
редакторі Google 
(актуальність, шлѐхи 
вирішеннѐ 
проблеми).  
Розробити анкету на 
GoogleForms та 
здійснити онлайн 
опитуваннѐ, 
синхронізувати її з 
електронноя 
таблицея 

Керівник 
Учасники 
 

Назви створених 
документів – Статтѐ 
(Текст), Обрахунки 
(Таблицѐ), Результат 
(Презентаціѐ), Анкета 
(Форма)  
Тези – 3 сторінки, 
наѐвність відповідних 
темі проекту зображень. 
Тема, мета анкети. 
Всі типи запитань, 
логічний перехід між 
розділами анкети. 
Наѐвність графіків та 
діаграм за результатами 
анкетуваннѐ 
Указати авторів проекту, 
створити 
зміст з 
гіперпосиланнѐми. 
Мінімум тексту, наѐвність 
ілястрацій, таблиць, 
діаграм, відео, анімації. 

Надати доступ 
до документів 
відповідальним 
учасникам 
проекту 
Надати доступ 
длѐ 
редагуваннѐ 
керівнику 
Надати доступ 
длѐ 
редагуваннѐ 
керівнику, а 
одногрупникам 
длѐ заповненнѐ. 
Розмістити 
анкету в 
соціальних 
мережах. 
Надати доступ 
длѐ 
редагуваннѐ 
учаснику, що 
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№ Завдання Виконавець Вимоги Форма звітності 

Обрахунки. 
Здійснити 
статистичну обробку 
результатів 
анкетуваннѐ. 
Створити 
презентація на 
GoogleSlides 

Сформулявати висновки. 
Створити кнопки 
навігації, здійснити 
аудіосупровід 

готую 
презентація. 
Надати доступ 
длѐ 
редагуваннѐ 
викладачу 

7. Створити веб-сайт 
на  
GoogleSites. 
Створити п’ѐть 
сторінок: Головна 
сторінка, Тези, 
Статистика, 
Презентаціѐ, Анкета. 
Наповнити сторінки 
попередньостворен
имиметеріалами 
відповідно 

Керівник 
Учасники 
 

Назва сайту – Прізвище 
керівника_Група 
Власник сайту – керівник 
проекту. 
Дозволити додавати 
коментарі на сторінках 
сайта 
 

Надати доступ 
до редагуваннѐ 
сайту всім 
учасникам 
проекту. 
Кожний 
наповняю одну 
з п’ѐти сторінок 
відповідно до 
виконаного 
завданнѐ 

 

Як показую досвід, організаціѐ проектної роботи з використаннѐм 
хмарних технологій при викладанні математичних та інформатичних 
дисциплін вимагаю спеціальної й досить ретельної підготовки ѐк 
викладача, так і студента. Навчальні проекти дозволѐять не тільки 
передавати студентам обсѐг знань, а також навчити придбати ці знаннѐ 
самостійно за допомогоя можливостей глобальної комп’ятерної мережі 
Internet; уміти користуватисѐ одержаними знаннѐми длѐ розв’ѐзуваннѐ 
нових пізнавальних і практичних завдань. 

Висновки. Таким чином, з’ѐсовано, що поюднаннѐ хмарних і 
проектних технологій при вивченні математичних та інформатичних 
дисциплін студентами гуманітарних спеціальностей спрощую розуміннѐ й 
засвоюннѐ ними змісту дисципліни, формую предметну та інформаційно-
комунікаційну компетентності, здатність до інноваційної діѐльності, 
розвиваю творчі й дослідницькі здібності, гнучкість та критичність 
мисленнѐ, сприѐю комунікативній активності. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Наступні дослідженнѐ 
доцільно спрѐмувати на розробку універсальної моделі інтеграції хмарних 
і проектних технологій підготовки студентів педагогічних вишів.   
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РЕЗЮМЕ 
Процай Людмила, Гибалова Наталья. Использование облачных технологий в 

проектной деѐтельности будущих психологов. 
В статье рассмотрена проблема интеграции облачных технологий в 

проектнуя деѐтельность студентов вузов. Описан опыт использованиѐ облачных и 
проектных технологий обучениѐ при преподавании «Математической 
статистики» и «Современных информационных технологий» будущим психологам. 
Охарактеризованы этапы реализации исследовательского проекта в контексте 
формированиѐ практических умений сбора и обработки эксперементальных данных 
средствами Google Apps. Рассмотрены возможности информационно-
телекоммуникационного проекта в процессе изучениѐ информатических дисциплин 
как действенного средства формированиѐ предметной и информационно-
коммуникационной компетентности будущих специалистов. 

Ключевые слова: облачные технологии, учебный проект, исследовательский 
проект, информационно-коммуникационный проект, математическаѐ статистика, 
современные информационные технологии, Google Apps, будущие психологи. 

http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/cloud-def-v15.doc


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 9 (63) 

136 

SUMMARY 
Protsai Liudmyla, Hibalova Nataliia. Cloud services application in project activities 

for students of pedagogical universities. 
The problem of cloud services integration in project activity for students of 

pedagogical universities has been considered in the article. The experience of cloud services 
and project activity combination in teaching “Mathematical Statistics” and “Modern 
Information Technologies” for the students of psychological and pedagogical faculty of PNPU 
named after V. H. Korolenko obtaining “Psychology” training has been described. 

It has been determined that the best way to train students to work with the latest 
information and communication technologies is to introduce these technologies into the 
educational process. The analysis of the best practices and our own experience in the use of 
cloud services in university has showed that information and communication technologies 
give the possibility for students to organize their project activity and significantly increase the 
learning potential of the project method. 

Didactic opportunities of project method as a form of independent work based on 
cloud services have been presented. The stages of the group research project while studying 
“Mathematical statistics” (e.g. identifying the problem and formulating research theme; 
finding out the status of definite problem, statistical analysis of experimental data; 
generalization of research results; presentation of group project and its evaluation) have 
been characterized as well as its effectiveness in the context of the basic concepts of 
descriptive statistics and practical skills development to collect and process data of 
experimental psychological research with Google Apps: forms (online questionnaires, tests), 
Google sheets. The possibilities of information and telecommunication project while studying 
IT disciplines as the effective means of information and communication competence 
formation for the future professionals have been considered. 

The course “Modern Information Technologies” for psychologists has described the 
tutor’s coordination concerning information and telecommunication projects 
implementation; indicative tasks for information and telecommunication projects using cloud 
services have been given. 

It has been found out that the combination of cloud and project technologies while 
studying mathematics and IT sciences for students of  liberal arts simplifies understanding 
and assimilation of subjects content, forms subject and IT competence, capability of 
innovative activity, develops creative and research skills as well as critical thinking and 
flexibility, promotes communicative activity. 

Key words: cloud technology, educational project, research project, information and 
communication project, mathematical statistics, modern information technologies, Google 
Apps, future psychologists. 

 




