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На сучасному етапі дослідженням Microsoft Office 365 займається 
Вєтров І.А. [1]. У своїй статті «Office 365. Перші кроки до “Віртуальної 
учительської”» автор доступною мовою пояснює майбутнім корис-
тувачам, як легко налагодити роботу із даним хмарним сервісом.

Дослідження розкривають: історію та функції хмарного сервісу, 
можливості його застосування у  різних сферах людського життя, 
зокрема у навчанні.

Висновки. Хмарний сервіс відкриває нові можливості для  на -
вчання в освітньому закладі та поза його межами, сприяє ефектив-
ній та творчій співпраці.
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МООC (масовий відкритий он-лайн-курс) — ін-
новаційна форма освіти [1]. У таких курсах може брати участь ве-
лика кількість учасників, яким надається вільний доступ до  усіх 
навчальних матеріалів через мережу Інтернет. Початкова мета 
MOOC  — «відкрити» освіту і  надати безкоштовний доступ до  ви-
щої освіти для великої кількості студентів з різних країн. На відміну 
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від традиційних університетських он-лайн-курсів MOOC мають дві 
ключові риси:

1) відкритий доступ  — будь-яка людина може безкоштовно 
стати учасником он-лайн-курсу;

2) масштаб — у курсі може брати участь нескінченна кількість 
студентів.

Wiki-технологія відповідає ідеології MOOC, вона дає змогу ство-
рити відкритий курс, участь у якому може взяти велика кількість 
користувачів.

Відкритий курс «Я  — в  інформаційному середовищі універси-
тету» (див. рис. 1) створено для ознайомлення студентів з навчаль-
ним електронним середовищем університету.

Рис. 1. МООС «Я — в інформаційному середовищі університету»

У цьому курсі студенти можуть ознайомитись з теорією, допов-
нити її, взяти участь в  обговоренні проблемних питань, зна-
йти велику кількість корисних посилань, виконати практичні 
завдання.

У результаті роботи з матеріалами курсу студенти можуть збе-
регти свої матеріали на  персональній сторінки, оцінити себе 
за  спеціально створеною формою оцінювання, отримати знання 
про  інформаційне електронне середовище університету та  одер-
жати відповідні навички щодо користування кожною її скла-
довою  — інституційним репозитарієм, системою електронного 
навчання Moodle, електронними журналами, базами дослідницьких 
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студентських робіт, електронними конференціями, електронними 
ресурсами бібліотеки тощо.

У цьому курсі студенти можуть ознайомитись з  теорією, допо-
внити її, взяти участь в  обговоренні проблемних питань, зна-
йти велику кількість корисних посилань, виконати практичні 
завдання.

У результаті роботи з  матеріалами курсу студенти можуть 
зберегти свої матеріали на  персональній сторінці, оцінити себе 
за  спеціально створеною формою оцінювання, отримати знання 
про  інформаційне електронне середовище університету та  одер-
жати відповідні навички щодо користування кожною її складовою — 
інституційним репозитарієм, системою електронного навчання 
Moodle, електронними журналами, базами дослідни цьких студент-
ських робіт, електронними конференціями, електрон ними ресур-
сами бібліотеки тощо.

Основні принципи курсу:
1) співпраця  — даються посилання на  різні теоретичні матері-

али, необхідні для ознайомлення та обговорення;
2) ремікс  — після ознайомлення з  матеріалами, відстеження 

і  фіксування даних, близьких до  розуміння студентом матеріалу 
курсу, він вирішує, що із цим робити. Він може зберегти документ 
на своєму комп’ютері або в Інтернеті, поділитися своїм контентом 
з іншими людьми;

3) перепрофілювання. Основне завдання курсу  — допомогти 
студентові створити своє, а не повторювати слова інших. І це най-
складніша частина процесу навчання;

4) повідомлення. Обмін повідомленнями створює додатковий 
відкритий зміст курсу;

5) форма звітності — створення власного е-портфоліо з корис-
ними матеріалами та виконаними завданнями.

Висновки. У період активного розвитку та впровадження в усі 
сфери життя інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 
і  в  освіту, з’являється велика кількість сценаріїв організації ефек-
тивного навчально-виховного процесу не тільки в рамках універси-
тетів, але й за їх межами. Освіта набуває відкритості та доступності, 
все активніше використовуються масові відкриті он-лайн-курси, 
що  дають змогу здобувати нові всебічні знання безкоштовно 
та у зручній формі.
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Проблема класифікації інформаційно-комуніка-
ційних технологій навчання (ІІКТН) належить до найбільш важли-
вих і  неоднозначно вирішуваних. У  широкому розумінні, класифі-
кація — це система супідрядних понять (класів, об’єктів) будь-якої 
галузі знань, що  представляється у  вигляді схем (таблиць) і  вико-
ристовується як засіб для встановлення зв’язків між цими поняття-
ми чи класами об’єктів, а також для точного орієнтування в різно-
манітті понять або відповідних об’єктів.

Спроби розробити класифікацію технічних засобів навчання, 
навчаючих машин, ІКТ, інформаційних систем, програмних засо-
бів робилися протягом їх еволюційного розвитку та використання 
у  навчальному процесі. Таких класифікаційних рішень дослідни-
ками запропоновано величезну кількість в  залежності від аспек-
тів розгляду та виявлених ознак. У той же час жодне із них не може 
бути вичерпним.


