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ХХІ ст. прокламується ерою інформаційного суспіль-
ства — суспільства, у якому інформація і знання продукуються 
в єдиному інформаційному просторі та є важливими ресурсами. 

Перехід української освітньої системи до парадигми ХХІ ст. 
«освіта протягом усього життя» та впровадження постанови 
Кабінету Міністрів України щодо широкомасштабного викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та тех-
нологій хмарних обчислень у навчальному процесі висуває нові 
завдання щодо проектування хмароорієнтованого персоналізова-
ного навчального середовища студента, що в свою чергу базується 
на персоніфікації в глобальній мережі, особистісно-орієнтованому 
навчанні, яке виступає основою для формування інформаційно-
комунікаційних та ключових компетентностей сучасного студента.

Хмароорієнтоване персоналізоване навчальне середовище 
являє собою сукупність електронного контенту та сучасних веб-
сервісів і програмних додатків, на яких ґрунтуються індивідуальні 
освітні електронні платформи керування контентом та здійснення 
електронної комунікації, співпраці та розв’язування навчально-
наукових проблем, і які надають можливість студенту самостійно 
встановлювати навчальні цілі та управляти власним процесом моні-
торингу навчальних досягнень, а також на основі методу портфоліо 
формувати власний електронний навчальний простір, створювати 
власну електронну бібліотеку, здійснювати та оприлюднювати 
навчально-наукову проектну діяльність тощо. Така поліфункці-
ональність хмароорієнтованого персоналізованого навчального 
середовища надасть змогу студентові якісно та ефективно здобу-
вати знання під час формального, неформального та інформаль-
ного навчання, використовуючи сучасні хмарні та веб-технології 
та відкриті освітні ресурси. А вільний доступ студента до власних 
освітніх електронних ресурсів з будь-якого комп’ютера чи мобіль-
ного пристрою в будь-який час та з будь-якого місця дозволить 
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швидше і зручніше працювати з інформаційними, навчально-мето-
дичними та науковими даними та відомостями, планувати роботу, 
підтримувати комунікації та співпрацю зі студентами та виклада-
чами, спільно розв’язувати навчально-наукові проблеми, а також 
розширити можливості навчальної та наукової діяльності. 

Використання ІКТ, зокрема мережевих сервісів, дозволяє ство-
рити належний педагогіко-технологічний базис супроводу сучас-
них інформаційних систем навчального призначення, що лежить 
в основі забезпечення будь-якого освітнього процесу за умов роз-
витку інформаційного суспільства.

Теоретичний аналіз наукових праць у галузі використання ІКТ 
у навчальному процесі та сучасний стан підготовки конкурентоспро-
можних фахівців  у вищих навчальних закладах свідчить про наяв-
ність протиріч між стрімким розвитком ІКТ і рівнем впровадження 
елементів відкритої освіти та непідготовленістю ВНЗ до їх ефектив-
ного використання та інтеграції у навчальний процес; між потребами 
забезпечення вільного доступу до освітніх ресурсів і можливістю 
їх використання поза межами навчального закладу, між потребами 
студентів у використанні хмароорієнтованого персоналізованого 
навчального середовища в контексті особистісно орієнтованого 
навчання та реалізації завдань компетентнісного підходу і відсут-
ністю відповідного комплексу програмного забезпечення та якісного 
електронного контенту, що свідчить про недостатній рівень аналізу 
та дослідження зазначених питань і висвітлення їх у науковій та нау-
ково-методичній літературі, про недостатню кількість педагогічних 
розробок, спрямованих на дослідження проблеми створення та вико-
ристання хмароорієнтованого персоналізованого навчального серед-
овища студента в контексті парадигми освіти ХХІ ст.
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Умови сьогодення висувають нові вимоги та завдання 
щодо впровадження електронного навчального середовища у на-
вчальний процес. Кожен самодостатній вищий навчальний заклад 
України створює і розвиває власне електронне навчальне середо-
вище — університетський портал, який стає основою формально-
го навчання студента. Аналіз електронних навчальних середовищ 
сучасних вітчизняних та закордонних університетів демонструє 
достатньо високий рівень якісних та кількісних показників впро-
вадження електронних ресурсів навчального призначення. Але, 
незважаючи на досить високий рівень організації та наповнення 
університетських порталів, питання створення та впроваджен-
ня персонального електронного навчального середовища студен-
та, що в свою чергу базується на персоніфікації в глобальній ме-
режі, особистісно орієнтованому навчанні, яке виступає основою 
для формування інформаційно-комунікаційних та ключових ком-
петентностей сучасного студента, залишається відкритим. 

Самостійне стихійне створення персонального електронного 
навчального середовища не перекриває навчальні потреби студен-
тів, а лише частково спроможне їх задовольнити у міру обізнаності 




