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АНОТАЦІЯ
Карпенко А.С. Розвиток цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті. – Кваліфікаційна праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київський
університет імені Бориса Грінченка – Київ, 2021.
Дисертаційна робота присвячена теоретичному та експериментальному
дослідженню проблеми розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті.
Актуальність

проблеми

дослідження

зумовлена

широким

упровадженням сучасних цифрових технологій не тільки безпосередньо в
освітні компоненти, а й у процес організації освіти, що забезпечує розбудову
її системи як загалом, так і підвищенню рівня цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів зокрема.
Актуальність

означеної

проблеми

окреслено

у

законодавчих

і

нормативно-правових актах, а саме: Законах України «Про освіту» (2017),
«Про вищу освіту» (2014), «Про Національну програму інформатизації»
(1998), «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (1998), «Про
інформацію» (1992), «Про електронні комунікації» (2020), Указі Президента
України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до
2021 року» (2013), постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти» (2018),
cпільній декларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері
вищої освіти» (1999), Проєкті Закону України «Про цифровий порядок
денний України» (2020) та ін.
Використання

цифрових

технологій

створює

потужний

спектр

можливостей у контексті управління різними процесами в закладі вищої
освіти (ЗВО), зокрема його провідною діяльністю – організацією освітнього
процесу,

дозволяє

інтенсифікувати

процеси

обміну

даними,

сприяє
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налагодженню ефективної комунікації між усіма учасниками освітнього
процесу, дозволяє запровадити електронний документообіг тощо.
Утім, питання розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів ЗВО під час використання сучасних
електронних технологій, зокрема сервісів G Suite, у ході організації
освітнього процесу, ґрунтовно не досліджене. Проблема поглиблюється
низьким ступенем опанування цифрових компетентностей співробітниками
організаційно-навчальних підрозділів університету (ОНПУ), недостатнім
(доволі низьким) рівнем готовності до ефективного використання сучасних
цифрових технологій. Це значно знижує узгодженість дій зазначених
працівників із вимогами сьогодення, зменшує їхню конкурентоспроможність і
якість роботи, що закономірно зумовлює зниження рівня організації
освітнього процесу в ЗВО.
Визначальною ідеєю дослідження є система заходів, які забезпечують
розвиток цифрової компетентності співробітників ОНПУ за допомогою
створеного в університеті єдиного інформаційного простору, здебільшого з
використанням сервісів G Suite.
Організацію освітніх заходів в університеті визначено як процес
цілеспрямованого

впливу

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів на складники такої діяльності (ресурси, учасники) з метою
виконання статуту ЗВО, законодавства України і потреб кожного учасника та
постійного вдосконалення. Встановлено, що організація освітнього процесу
має спиратися на науково обґрунтовані принципи, проходити в узгодженій,
активній взаємодії всіх учасників освітньої діяльності, а для її вдосконалення
доцільно забезпечувати розвиток цифрової компетентності співробітників
ОНПУ за допомогою використання та впровадження сучасних цифрових
технологій, зокрема сервісів G Suite.
Саме сервіси G Suite серед широкого спектру хмарних сервісів, наявних
на

сучасному

перевагами,

ринку

особливо

цифрових
значущими

технологій,
для

ЗВО,

вирізняються
зокрема

значними

університетів.
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Перевагами слугують: безкоштовність; можливість самореєстрації; наявність
універсального облікового запису (акаунта), що спрощує доступ до всіх
сервісів; можливість роботи на різних платформах (зокрема, типових для
вітчизняних ЗВО – Windows, Mac OS, Android, Linux); наявність функціоналу,
необхідного під час організації освітнього процесу в ЗВО; доступність із
будь-якого цифрового пристрою, підключеного до інтернету та ін.
Використання зазначених можливостей покладено в основу розвитку
цифрової компетентності у співробітників ОНПУ.
З метою дослідження розвитку цифрової компетентності було
обґрунтовано та розроблено інформаційно-методичне забезпечення розвитку
цифрової компетентності співробітників ОНПУ. Системне відображення
інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті дозволило
визначити дві складові: інформаційну та методичну, які між собою
взаємопов’язані та представлені як цілісне утворення. Інформаційна складова
містить інформаційні виклики та інформаційну базу (персонал, цифрові
технології).
Інформаційна база передбачала застосування цифрових технологій,
зокрема сервісів G Suite, які є елементами сучасних освітніх практик та
складають інформаційний супровід співробітників ОНПУ.
G Suite – це цифровий пакет, що включає в себе популярні вебдодатки
Google, у тому числі Gmail, Google-календар, Google-диск, Google-документи,
Google-форми, Google-групи, Google-meet та ін. У дисертації представлено їх
використання (на конкретних прикладах) при організації освітнього процесу.
Зазначені

додатки

розширюють

можливості

для

корпоративних

клієнтів, зокрема: надають доступ до адрес електронної пошти в домені
компанії, можливість використання хмарних технологій для зберігання листів
і документів, а також цілодобову підтримку по телефону та електронною
поштою.
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Методична складова інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті реалізувалась як певна послідовність змістових
заходів (тренінги, семінари, майстер-класи, обговорення, консультації,
дискусії тощо), на такі теми: «Хмарні технології в управлінській діяльності»,
«Використання сервісів G Suite співробітниками організаційно-навчальних
підрозділів в університеті», «Інформаційно-методичне забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів університету».
Описано модель інформаційно-методичного забезпечення, яка гарантує
реалізацію концептуальних та організаційних засад, визначає зміст та
результат цього процесу, і складається з концептуально-цільового, змістовотехнологічного, організаційно-діяльнісного та результативно-аналітичного
компонентів.
Результати

емпіричного

дослідження

на

формувальному

етапі

(експертне оцінювання та педагогічний експеримент) підтвердили, що
розроблене

автором

інформаційно-методичне

цифрової

компетентності

співробітників

забезпечення

розвитку

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті є ефективним, і його доцільно рекомендувати до
впровадження в освітню діяльність.
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому,
що в ньому вперше: обґрунтовано поняття «цифрова компетентність
співробітника організаційно-навчального підрозділу в університеті» як
інтегроване, в основу якого покладено мотивацію, здатність фахівця до
саморозвитку, удосконалення набутих знань, умінь, навичок щодо цифрових
технологій для

подальшого

професійного

зростання та ефективного

вирішення професійних задач; визначено структуру цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті (ціннісномотиваційний,

інформаційно-знаннєвий,

операційно-діяльнісний

компоненти), критерії її розвитку (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний),
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показники, рівні (низький, достатній, високий); обґрунтовано інформаційнометодичне забезпечення розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті

як

сукупність

інформаційної (інформаційні виклики; інформаційна база (персонал, цифрові
технології, зокрема сервіси G Suite) та методичної (тренінги, семінари,
майстер-класи, обговорення, консультації, дискусії тощо) складових, що
надає можливість співробітникам розвивати цифрову компетентність задля
удосконалення виконання посадових обов’язків; уточнено сутність і зміст
базових понять дослідження; подальшого розвитку набули зміст, форми та
методи підвищення кваліфікації співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті.
Практичне значення дисертаційної роботи полягає в розроблені та
впровадженні
забезпечення

в

освітній

спрямованого

процес
на

ЗВО

розвиток

інформаційно-методичного
цифрової

компетентності

співробітників ОНПУ, що представлено в низці змістових заходів, а саме:
«Хмарні технології в управлінській діяльності», «Використання сервісів
G Suite

співробітниками

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті», «Інформаційно-методичне забезпечення розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

університету».
Теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути
використані під час підвищення кваліфікації співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті, у системі післядипломної педагогічної
освіти в процесі підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників,
співробітниками управлінського апарату закладів вищої освіти у ході
реалізації різних управлінських функцій.
Представлене дослідження не розв’язує всіх питань щодо розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті, але надало змогу продовження наукових розвідок у
цьому напрямі. Перспективним для подальшого наукового пошуку можуть
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бути

проблеми

аналізу

зарубіжного

досвіду

розвитку

цифрової

компетентності співробітників університетів Європи.
Ключові
забезпечення

слова:

заклад

вищої

розвитку

цифрової

організаційно-навчальних

підрозділів

освіти,

інформаційно-методичне

компетентності

співробітників

в

організаційно-

університеті,

навчальний підрозділ, розвиток цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті,

цифрова

компетентність, цифрові технології.
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ABSTRACT
Karpenko A.S. Development of digital competence of employees of
organizational and educational university units. – Qualifying scientific work as a
manuscript.
Ph.D. thesis in Educational Sciences by specialty 13.00.04 – theory and
methodology of vocational education. – Borys Hrinchenko University of Kyiv –
Kyiv, 2021.
The thesis elaborates on theoretical and experimental research of a problem
of development of digital competence of employees of organizational and
educational university units.
The relevance of the research problem is conditioned by the widespread
introduction of modern digital technology not only directly in education
components, but also in the organization of educational process, which ensures
both the general development of education system and enhanced digital
competence of employees of organizational and educational units.
The relevance of this problem is outlined in legislative and regulatory acts,
namely Laws of Ukraine on Education (2017), on Higher Education (2014), on the
National Informatization Program (1998), on the Concept of the National
Informatization

Program

(1998),

on

Information

(1992),

on

Electronic

Communications (2020), Decree of the President of Ukraine on the National
Strategy for Education Development in Ukraine until 2021 (2013), Resolution of
the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of Regulation on the Unified State
Electronic Database on Education (2018), the Joint Declaration of the European
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Ministers of Education ‘The European Higher Education Area’ (1999), Draft Law
of Ukraine on the Digital Agenda of Ukraine (2020), etc.
The use of digital technology creates a powerful range of opportunities in the
context of managing various processes in higher education institutions (HEIs),
including their flagship activity – the organization of education process; intensifies
data exchange; promotes effective communication between all participants in the
education process; allows to introduce electronic document turnover, etc.
However, the development of digital competence of employees of
organizational and educational university units related to the use of modern
electronic technology, in particular G Suite services, in the course of organization
of the educational process, has not been thoroughly studied. The issue is
exacerbated by the low level of mastery of digital skills by employees of
organizational and educational university units, insufficient (rather low) readiness
for effective use of modern digital technology. This significantly reduces the
consistency of actions of these employees with the requirements of today, reduces
their competitiveness and the quality of work, which naturally leads to the
deterioration of organization of the educational process in the HEIs.
The defining idea of the research is a system of measures that ensure the
development of digital competence of employees of organizational and educational
university units through a single information space created at the university, mostly
using G Suite services.
The organization of educational activities at the university is defined as
purposeful action of employees of organizational and educational university units
in relation to the components of such activities (resources, participants) aimed at
implementation of the HEI statute, legislation of Ukraine, meeting the needs of all
participants and ensuring ongoing improvement. It is established that the
organization of the education process should be based on scientifically sound
principles, take place in the context of coordinated, active interaction of all
participants in educational activities, and to achieve their improvement it is
expedient to ensure the development of digital competence of employees of
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organizational and educational university units through the use and implementation
of modern digital technology, including G Suite services.
Among the wide range of cloud services available on the modern digital
technology market, G Suite services have advantages that are especially significant
for HEIs, in particular universities. The advantages include free-of-charge basis;
self-registration feature; availability of a universal account, which simplifies access
to all services; possibility to work on different platforms (in particular, those typical
for domestic HEIs – Windows, Mac OS, Android, Linux); availability of
functionality that is required during the organization of educational process in the
HEIs; accessibility from any digital device connected to the Internet, etc. The use
of these features forms the basis for the development of digital competence of
employees of organizational and educational university units.
In order to study the development of digital competence, the information and
methodological support aimed at developing the digital competence of employees
of organizational and educational university units was substantiated and developed.
The systemic reflection of information and methodological support aimed at
developing the digital competence of employees of organizational and educational
university units allowed to identify two components: information and
methodological, which are interconnected and presented as a holistic entity. The
information component contains information challenges and information base
(personnel, digital technology).
The information base envisaged the use of digital technology, in particular G
Suite services, which are part of modern educational practices and provide for
information support to employees of organizational and educational university
units.
G Suite is a digital package that includes popular Google web apps, including
Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Forms, Google
Groups, Google Meet, etc. The thesis presents their use (on the basis of specific
examples) in the organization of the educational process. These apps expand the
opportunities for corporate customers, in particular, provide access to e-mail
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addresses in the company’s domain, possibility to use cloud technology to store
letters and documents, as well as round-the-clock support by phone and e-mail.
The methodological component of the information and methodological
support aimed at developing the digital competence of employees of organizational
and educational university units was implemented as a sequence of activities
(trainings, workshops, master classes, discussions, consultations, etc.) on the
following topics: ‘Cloud technology in management’, ‘Use of G Suite services by
employees of organizational and educational university units’, ‘Information and
methodological support aimed at developing the digital competence of employees
of organizational and educational university units’.
The model of information and methodological support is described, which
guarantees the implementation of conceptual and organizational principles,
determines the content and result of this process, and consists of conceptual-target,
content-technological, organizational-activity and result-analytical components.
The results of empirical research at the formative stage (expert evaluation
and pedagogical experiment) confirmed that the information and methodological
support developed by the author for the development of digital competence of
employees of organizational and educational university units is effective and should
be recommended for implementation in educational activities.
The academic novelty and theoretical implications of the research lie in the
fact that for the first time the concept of “digital competence of employees of
organizational and educational university units” was substantiated as integrated,
based on motivation, employees’ ability engage in self-development, improvement
of acquired knowledge, skills related to digital technology aiming for further
professional growth and effective addressing of professional tasks. The structure of
digital competence of employees of organizational and educational university units
(value-motivational, information-knowledge, operational-activity components),
criteria of its development (motivational, cognitive, activity-related), indicators,
levels (low, sufficient, high) were determined; the information and methodological
support for the development of digital competence of employees of organizational
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and educational university units was substantiated as a set of information
(information challenges; information base (personnel, digital technology, including
G Suite services) and methodological (trainings, workshops, master classes,
discussions, consultations, etc.) components, which allows employees to develop
digital competence in order to improve the performance of official duties. The
essence and content of the basic concepts of the research were clarified. The
content, forms and methods of professional development of employees of
organizational and educational university units were further developed.
The practical value of the thesis lies in the development and implementation
in the educational process at HEIs of information and methodological support
aimed at developing digital competence of employees of organizational and
educational university units, which is presented in a number of activities, namely:
‘Cloud technology in management’, ‘Use of G Suite services by employees of
organizational and educational university units’, ‘Information and methodological
support aimed at developing the digital competence of employees of
organizational and educational university units’.
The theoretical and practical results of the research can be used in the course
of professional development of employees of organizational and educational
university units, in the system of postgraduate pedagogical education in the course
of professional development of educators, managers of higher education institutions
in the implementation of various management functions.
The presented research does not address all the issues related to the
development of digital competence of employees of organizational and educational
university units, but it allowed to continue scientific research in this area. The
analysis of foreign experience in the development of digital competence of European
university employees may be promising for further scientific inquiry.
The developed materials and research results can be used to some extent by
students and professors of HEIs, methodologists of postgraduate education
institutions, employees (methodologists) of scientific institutions, various
administrative employees in the education sector, etc.
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Key words: higher education institution, information and methodological
support for the development of digital competence of employees of organizational
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units, digital competence, digital technology.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Становлення і розвиток цифрового
суспільства є першочерговою ознакою сьогодення. Саме в такій спільноті
активно

розвиваються

цифрові

технології,

створюються

умови

для

ефективного використання знань, необхідних у всіх сферах суспільного
життя.
На сучасному етапі розвитку освіти у ЗВО відбувається стрімке
використання цифрових технологій. Науковці одностайні у думці, що
розвиток і повсякденне, систематичне використання цифрових технологій
створює умови для професійного удосконалення всіх суб’єктів ЗВО.
Перспективним напрямом функціонування ЗВО є використання
сучасних цифрових технологій у діяльності організаційно-навчальних
підрозділів

університету,

які

реалізують

різноманітні

функції

щодо

організації освітнього процесу, виконання основних статутних завдань ЗВО
та посадових обов’язків. Зазначене вимагає від співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті відповідний розвиток цифрової
компетентності. Отже, дослідження розвитку цифрової компетентності
співробітників ОНПУ є однією з актуальних науково-педагогічних проблем в
Україні.
Актуальність

означеної

проблеми

окреслено

у

законодавчих

і

нормативно-правових актах, а саме: Законах України «Про освіту» (2017),
«Про вищу освіту» (2014), «Про Національну програму інформатизації»
(1998), «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (1998), «Про
інформацію» (1992), «Про електронні комунікації» (2020), Указі Президента
України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до
2021 року» (2013), постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти» (2018),
cпільній декларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері
вищої освіти» (1999), Проєкті Закону України «Про цифровий порядок
денний України» (2020) та ін.
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Проблема розвитку цифрової компетентності співробітників ОНПУ
вирізняється багатоаспектністю й інноваційністю. Витоки її дослідження
знайшли відображення в наукових працях учених щодо освіти впродовж
життя: Ю. Атаманчука (управління освітою), В. Кременя (мультимодальність
цифрової сучасності), В.Бикова, Н. Морзе (цифровізація освіти), С. Сисоєвої
(інноваційність в освіті), В. Огнев’юка (засади сталого суспільного розвитку),
Л. Хоружої (компетентнісний підхід у вищій освіті) та інших.
Значний внесок у розвиток методології інформаційного суспільства, що
обґрунтовують сутність цифровізації та її вплив на систему освіти, висвітлено
в наукових працях В. Бикова, А. Гуржія, Н. Морзе, О. Співаковського,
О. Спіріна та інших учених.
Основні положення теорії розвитку цифрової компетентності знайшли
своє відображення у працях українських і зарубіжних науковців різних
галузей

знань:

(філософія

В. Андрущенка,

освіти);

І. Зязюна,

С. Сисоєвої,

В. Кременя,

Л. Хоружої,

В. Ягупова

В. Огнев’юка
(реалізація

компетентнісного підходу у вищій школі); О. Беспарточної, Р. Гуревича,
Дж. Ендерсона

(J. Anderson),

О. Коношевського,

М. Хорна (M. Horn)

(психолого-педагогічні особливості впровадження цифрових технологій в
освітній

процес);

О. Адаменка,

О. Андрєєва,

В. Бикова,

Д. Бодненка,

О. Буйницької, Б. Гершунського, М. Жалдака, О. Жильцова, В. Лапінського,
Я. Мудрого,
Є. Полата,

О. Нестерової,
В. Прошкіна,

А. Пилипчука,

С. Ракова,

І. Підласого,

Ю. Рамського,

Т. Підгорної,

О. Співаковського,

О. Спіріна, А. Сущенка, Ю. Триуса, В. Хомича (впровадження цифрових
технологій в освітній процес); О. Литвиненко, В. Олексюка, Є. Патаракіна,
Б. Ярмахова (використання соціальних інтернет-сервісів в освітньому
просторі); Ю. Жука, В. Козирєва, Ю. Мануйлова, І. Машкіної, Л. Шевченко
(моделювання єдиного інформаційно-освітнього простору); О. Глазунової,
О. Кузьмінської, Н. Морзе (методичні аспекти використання цифрових
технологій у професійній діяльності).
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Провідні

напрями

наукових

досліджень

щодо

інформаційного

управління освітнім процесом у ЗВО на сьогодні засвідчено в працях
Б. Аграновича,

А. Аржанової,

Ю. Атаманчука,

О. Глушак,

Н. Кудас,

О. Співаковського, А. Тихонова, Я. Федорової, В. Філіппової.
Питання розвитку цифрових компетентностей вивчали П. Безпалов,
В. Биков, В. Браздейкіс (V. Brazdeikis), В. Вембер, А. Гуржій, І. Іванюк,
О. Кузьмінська,
О. Овчарук,

М. Лєщенко,

Ю. Рамський,

С. Литвинова,

Д. Рікен

(D. Riken),

І. Малицька,

Н. Морзе,

С. Сисоєва,

О. Сороко,

О. Спірін, О. Тимченко, О. Шилова та ін.
У наукових публікаціях останніх років розглянуто низку питань,
дотичних до проблеми дослідження, які висвітлюють розвиток цифрової
компетентності та створення єдиного інформаційного простору ЗВО засобами
сучасних цифрових технологій.
Аналіз

наукових,

науково-методичних,

психолого-педагогічних

і

методичних джерел засвідчив, що у контексті наукових здобутків проблема
розвитку саме цифрової компетентності співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті ще не стала предметом окремого
комплексного дослідження. Її вивчення уможливить також розв’язання низки
суперечностей, а саме між:
- зростаючими вимогами суспільства до використання цифрових
технологій у професійній діяльності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті та реальним станом їх готовності до цього;
- сучасними

викликами

до

якості

професійної

діяльності

співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті та
відсутністю відповідної системи роботи з розвитку цифрової компетентності;
- потребою у розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті та розробленістю
відповідного
процесу.

інформаційно-методичного

забезпечення

реалізації

цього
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Аналіз наукових праць і практичний досвід використання цифрових
технологій у діяльності організаційно-навчальних підрозділів університету,
актуальність

проблеми,

практична

значущість,

недостатній

опис

використання в освітній діяльності, необхідність подолання виявлених
суперечностей зумовили вибір теми дисертації «Розвиток цифрової
компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів в
університеті».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано в межах науково-дослідних тем: кафедри теорії та
історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені
Бориса Грінченка «Зміст і технології забезпечення якості неперервної
педагогічної

освіти

в

умовах

євроінтеграції»

(реєстраційний

номер

№0116U003295); кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету
інформаційних технологій та управління Київського університету імені
Бориса

Грінченка

«Теоретичні

та

практичні

аспекти

використання

математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці»
(реєстраційний

номер

№0116U004625);

науково-дослідної

лабораторії

інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
«Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету
для забезпечення якості освіти» (реєстраційний номер №0116U003995). Тему
дисертації затверджено на засіданні вченої ради Київського університету
імені Бориса Грінченка (протокол № 9 від 06.11.2014 р.); закоординовано в
бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень із педагогічних і
психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 23.12.2014 р.); уточнено на
засіданні вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 6 від 25.06.2020 р.).
Об’єктом дослідження є цифрова компетентність співробітників
організаційно-навчальних підрозділів університету.
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Предмет

дослідження

–

інформаційно-методичне

забезпечення

розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів університету.
Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні, розробленні та
експериментальній

перевірці

інформаційно-методичного

забезпечення

розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів університету.
Для досягнення мети дисертаційної роботи передбачено виконання
таких завдань:
1.

Виявити ступінь розробленості проблеми розвитку цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

університету.
2.

Розкрити

сутність

і

структуру

цифрової

компетентності

співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету.
3.

Визначити критерії, показники та рівні розвитку цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

університету.
4.

Обґрунтувати

забезпечення

та

розвитку

розробити

цифрової

інформаційно-методичне

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті.
5.

Експериментально

перевірити

й

оцінити

ефективність

розробленого інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті.
Методологічну
загальнотеоретичних,

основу

дослідження

методологічних

становлять

положень

сукупність

філософії

щодо

взаємозв’язку теорії та практики; психології щодо всебічного розвитку
особистості; педагогіки щодо цілісності та неперервності професійного
зростання
університеті;

співробітників
сучасні

організаційно-навчальних

концепції

використання

підрозділів

цифрових

в

технологій;
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управління освітнім процесом; концепція освіти дорослих; освіти та
самоосвіти; теорії педагогічних систем; цифрового суспільства; системний,
компетентнісний, технологічний і особистісно зорієнтований підходи під час
організації освітнього процесу ЗВО.
Теоретичну основу дослідження становлять методологічні аспекти
сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Огнев’юк); розвитку
інформатизації освіти (В. Биков, В. Бобрицька, Д. Бодненко, В. Вембер,
Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю Дорошенко, В. Кремень, В. Луговий,
Н. Морзе, В. Олійник, О. Нестерова, Л. Панченко, В. Прошкін, С. Раков,
О. Співаковський,

О. Спірін,

Т. Тихонова,

Ю. Триус,

О. Туравініна,

Б. Федоров, С. Яшанов); компетентнісної освіти (С. Сисоєва, Л. Хоружа);
використання хмарних сервісів у освітніх закладах (В. Биков, В. Богдан,
М. Дмитрів,

Ю. Іваніцький,

М. Кадемія,

В. Кобися,

С. Литвинова,

В. Олексюк); хмароорієнтованого освітнього середовища (О. Жугастров,
Т. Коваль, Є. Лодатко, В. Макаренко).
Методи дослідження. Для досягнення мети і реалізації завдань
дослідження застосовувався комплекс наукових методів: теоретичні – аналіз і
порівняння для вивчення стану досліджуваної проблеми, уточнення сутності
базових

понять

співробітників

і

визначення

структури

організаційно-навчальних

цифрової

підрозділів

компетентності
в

університеті;

узагальнення та систематизація для обґрунтування критеріїв, показників та
рівнів розвитку цифрової компетентності співробітників організаційнонавчальних

підрозділів

в

університеті;

синтез

і

конкретизація

для

обґрунтування інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті; емпіричні: анкетування, спостереження (самоспостереження),
бесіди, тестування із студентами, педагогічними, науково-педагогічними,
науковими працівниками та працівниками адміністративного апарату для
відстеження

результатів

використання

інформаційно-методичного

забезпечення розвитку цифрової компетентності за допомогою сервісів G
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Suite під час організації освітнього процесу в університеті; статистичні –
для кількісно-якісного оброблення масиву даних педагогічного експерименту.
Експериментальна

робота

проводилася

на

базі

Київського

університету імені Бориса Грінченка, Вінницького національного технічного
університету, Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка серед студентів, педагогічних, науковопедагогічних, наукових працівників та працівників адміністративного
апарату.
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в
тому, що в ньому вперше: обґрунтовано поняття «цифрова компетентність
співробітника організаційно-навчального підрозділу в університеті» як
інтегроване, в основу якого покладено мотивацію, здатність фахівця до
саморозвитку, удосконалення набутих знань, умінь, навичок щодо цифрових
технологій для

подальшого

професійного

зростання та ефективного

вирішення професійних задач; визначено структуру цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті (ціннісномотиваційний,

інформаційно-знаннєвий,

операційно-діяльнісний

компоненти), критерії її розвитку (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний),
показники, рівні (низький, достатній, високий); обґрунтовано інформаційнометодичне забезпечення розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті

як

сукупність

інформаційної (інформаційні виклики; інформаційна база (персонал, цифрові
технології, зокрема сервіси G Suite) та методичної (тренінги, семінари,
майстер-класи, обговорення, консультації, дискусії тощо) складових, що
надає можливість співробітникам розвивати цифрову компетентність задля
удосконалення виконання посадових обов’язків; уточнено сутність і зміст
базових понять дослідження; подальшого розвитку набули зміст, форми та
методи підвищення кваліфікації співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті.
Практичне значення дисертаційної роботи полягає в розроблені та
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впровадженні в освітній процес ЗВО інформаційно-методичного забезпечення
спрямованого

на

розвиток

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті, що представлено в низці
змістових заходів, а саме: «Хмарні технології в управлінській діяльності»,
«Використання сервісів G Suite співробітниками організаційно-навчальних
підрозділів в університеті», «Інформаційно-методичне забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів університету».
Теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути
використані під час підвищення кваліфікації співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті, у системі післядипломної педагогічної
освіти в процесі підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників,
співробітниками управлінського апарату закладів вищої освіти у ході
реалізації різних управлінських функцій.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського
університету імені Бориса Грінченка (акт про впровадження від 15.10.2020 р.
№ 55-н), Вінницького національного технічного університету (акт про
впровадження від 05.10.2020 р. № 1-10-14), Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (акт
про впровадження від 06.10.2020 р. № 34-802).
Публікації. Результати дослідження висвітлено в 14 наукових працях
(із них 12 – одноосібні), а саме: 8 статей – у наукових фахових виданнях
України (одна з яких індексується міжнародною наукометричної базою Web
of Science Core Collection), 6 – у збірниках матеріалів конференцій.
Особистий внесок здобувача в спільно підготовлених статтях із
О. Жильцовим

«Розвиток

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів університету як сучасна наукова
проблема»,
забезпечення

«Змістова
розвитку

характеристика
цифрової

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів університету» полягає у висвітлені
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розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті й описі змістової характеристики інформаційнометодичного забезпечення розвитку їхньої цифрової компетентності.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дисертації були оприлюднено на науково-практичних конференціях різного
рівня: міжнародних –«Особистість, суспільство, політика» (м. Люблін,
2016), «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2019 р.), «Використання сервісу
Google-meet Google Apps (G Suite) при організації освітнього процесу в ЗВО»
(м. Херсон, 2020 р.); всеукраїнських –«Інформаційні технології – 2014»
(м Київ, 2014 р.), «Інформаційні технології – 2015» (м. Київ, 2015 р.),
«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»
(м. Київ, 2016 р.). Матеріали дослідження були розглянуті на засіданнях
кафедри комп’ютерних наук і математики та кафедри теорії та історії
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка й отримали
позитивну оцінку.
Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних
позначень, вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел (260
позицій, серед яких 40 – іноземними мовами), 8 додатків (на 19 сторінках).
Праця містить 12 таблиць і 38 рисунків. Загальний обсяг дисертації
становить 241 сторінка, із них основний текст – 171 сторінка.
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РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОНАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УНІВЕРСИТЕТІ
У

розділі

компетентності
сучасного

розглянуто
у

основні

співробітників

університету;

аспекти

розвитку

організаційно-навчальних

проаналізовано

цифрової
підрозділів

необхідний

поняттєво-

категоріальний апарат і теоретично обґрунтовано концептуальні засади
розвитку цифрової компетентності під час розбудови єдиного інформаційного
простору ЗВО у ході управління освітнім процесом; проаналізовано
структури різних наявних платформ корпоративних інформаційних порталів
на основі хмарних технологій, визначено структуру інформаційного простору
та чинники, що вливають на розвиток цифрової компетентності у
співробітників зазначених підрозділів; досліджено досвід інших країн щодо
розвитку цифрової компетентності у співробітників ОНПУ.
1.1.

Розвиток

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів університету як сучасна наукова
проблема
Освітній

простір

початку

ХХІ

століття

передбачає

глобальне

застосування цифрових технологій, метою якого є суттєве покращення якості
організації освітнього процесу ЗВО. Сьогодні виші демонструють певний
досвід використання цифрових технологій, як безпосередньо під час навчання
студентів певним освітнім компонентом, так і під час організації освітнього
процесу загалом.
Дослідженням
освітньому

просторі

М. Бойко [33],

проблеми

використання

займаються

Л. Брескіна,

такі

цифрових

науковці,

Л. Варченко-Троценко

як:
[36],

технологій
В. Биков

в

[20],

Ю. Горошко,

М. Жалдак [62, 65], О. Жильцов [68], А. Звягіна, В. Зіяутдінов, О. Клочко,
Н. Морзе

[136-137],

М. Пошукова,

Т. Підгірна

[162],

І. Прокопенко,
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В. Прошкін [178], С. Рожков, С. Співак [195-196], О. Співаковський [197],
Ю. Триус [206], В. Хрипун [221], М. Шишкіна [225] та ін.
Ефективність

процесу

цифровізації

освіти

у

ЗВО

і

його

результативність залежить від багатьох чинників, але передусім, від
співробітників, які працюють із цифровими технологіями під час організації
освітнього процесу.
Робота з цифровими технологіями та цифровим контентом істотно
покращується

завдяки

рефлексивному,

критичному,

відкритому

та

перспективному ставленню до їх розвитку; забезпечується етичним,
безпечним та відповідальним підходом до використання ЦТ.
Для забезпечення успіху має здійснюватися відповідна високоякісна
підготовка та підвищення кваліфікації співробітників ОНПУ як основна
рушійна сила модернізації ЗВО.
Відповідно до загальних методологічних підходів зробимо екскурс у
наукову проблематику.
Концепція розвитку цифрової компетентності у співробітників освіти
розглядається у таких нормативних документах, як: DigComp 2.1: The Digital
Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of
use, Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) [237]; Звіті,
розробленому учасниками проекту Erasmus+ Modernization of Pedagogical
Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED) [237].
На основі міжнародного та національного досвіду було розроблено
низку механізмів, інструментів самооцінки й освітніх програм для розвитку
ЦК у співробітників освіти, визначено потреби і траєкторію розвитку навичок
до ЦТ.
Однак, як свідчить досвід, наявність ЦТ у ЗВО не розв’язує проблеми
щодо їх ефективного використання під час організації освітнього процесу та
неготовності більшості співробітників ОНПУ до інновацій у процесі їх
використання. Виникає потреба безперервного підвищення кваліфікації
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співробітників ОНПУ до використання ЦТ у професійній діяльності в умовах
інформатизації освіти.
Дослідники з усього світу доводять, що тільки компетентний
співробітник ОНПУ у галузі ЦТ зможе по-новому організувати освітній
процес, об’єднавши нові цифрові та освітні технології сьогодення.
Розв’язання завдань опанування та розвитку ЦК співробітниками ОНПУ тісно
пов'язане з урахуванням нових соціальних і особистісних запитів, процесів
інтеграції, багаторівневості освітнього процесу. Це спричиняє необхідність
врахування нових чинників, що входять до методичного контексту підготовки
та

підвищення

кваліфікації

співробітників

ОНПУ

у

системі

вищої

педагогічної освіти в галузі використання засобів і методів ЦТ в освіті:
організаційно-методичне забезпечення ПК (освітній стандарт, навчальні
плани, програми тощо); стан предметної галузі в науковому і технологічному
плані,

програмно-апаратні

засоби

інформатизації.

Європейським

Парламентом та Радою Європейського Союзу у 2006 році цифрову
компетентність названо однією з ключових компетентностей для навчання
впродовж життя [65].
Дослідження розвитку цифрової компетентності у співробітників освіти
описано:
Нормативно-правові документи:

1.
–

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII

[168];
–

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [175];

–

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII

[171];
–

Закон

України

«Про

Концепцію

Національної

програми

інформатизації» від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР [172];
–

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження

галузевої Концепції неперервності педагогічної освіти» від 14.08.2013 р. №
1176 [170].
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2.

Міжнародні проекти та стандарти:

–

Декларація

принципів

ООН

«Побудова

інформаційного

суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті» від 12.12.2003 р. [54];
–

UNESCO ICT Competence Framework for Teachers (рамка ІКТ

компетентності для вчителів ЮНЕСКО) [258] та ін.
Провівши

аналіз

зазначених

українських

нормативно-правових

документів, міжнародних документів було встановлено, що співробітники
ОНПУ повинні набувати здібностей розв’язувати як повсякденні, так і нові
професійні завдання підвищеної складності за допомогою сучасних ЦТ,
взаємодіяти в єдиному інформаційному просторі ЗВО.
Це реалізується в процесі ПК, що спрямоване на розвиток ЦК
співробітника ОНПУ, як зазначено в галузевій Концепції неперервності
педагогічної освіти (Наказ МОН від 14.08.2013 р. № 1176) «передбачає
вивчення цифрових технологій та методик їх застосування в освітньому
просторі та здійснюється протягом усього періоду роботи» [170].
У статті 59 Закону «Про освіту» зазначено, що професійний розвиток
співробітників освіти передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах ПК
та будь-яких інших видах і формах професійного розвитку. Підвищення
кваліфікації може здійснюватися за різними видами (освітня програма,
стажування, сертифіковані програми, тренінги, семінари тощо).
Готовність співробітником використовувати ЦТ як у фаховій, так і в
повсякденній діяльності забезпечує збагачення професійного капіталу й
особистісних якостей до комунікації у процесі педагогічної діяльності,
зокрема під час здійснення ПК та освоєнні нового. Вважаємо, що поза увагою
дослідників залишилося визначення умов розвитку ЦК у співробітників
ОНПУ під час ПК.
Для

більш

компетентності

чіткого

розуміння

співробітників

проблеми

розвитку

організаційно-навчальних

цифрової

підрозділів

в

університеті варто розглянути процес розбудови єдиного інформаційного
простору закладу.
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Інформатизація освіти

має сприяти виконанню тієї місії, яка

покладається на освіту суспільством. На думку Б. Богатиря, «найголовнішою
місією в сучасних умовах є забезпечення стійкого соціально-економічного і
науково-технічного розвитку країни з урахуванням її національних і
регіональних культурних та соціальних особливостей, а також глобальних
тенденцій у світі» [30]. Для того, щоб удосконалювати організацію освітнього
процесу в ЗВО, відбувається розбудова єдиного інформаційного простору,
який ставить виклики перед співробітниками ОНПУ щодо постійного
розвитку ЦК.
Під поняттям «єдиний інформаційний простір» певної системи
розуміємо

можливість

електронних

спільного

інформаційних

використання

ресурсів

усіма

наявних

суб’єктами

у

системі

системи.

Це

досягається, як правило, завдяки використанню в системі засобів цифрових
технологій

і

протоколів

обміну,

які

відповідають єдиним

вимогам

(стандартам) [73].
Єдиний інформаційний простір є сукупністю баз і банків даних,
технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних
систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними
правилами, які забезпечують інформаційну взаємодію організацій і громадян,
а також задовольняють їхні інформаційні потреби.
Єдиний інформаційний простір складається з таких компонентів:
−

інформаційні ресурси, що містять дані, відомості та знання,

зафіксовані на відповідних носіях інформації;
−

організаційні структури, що забезпечують функціонування та

розвиток єдиного інформаційного простору, зокрема збір, оброблення,
зберігання, розповсюдження, пошук і передачу інформації;
−

засоби інформаційної взаємодії громадян і організацій, що

забезпечують їм доступ до інформаційних ресурсів на основі відповідних
інформаційних технологій, що включають програмно-технічні засоби і
організаційно-нормативні документи [73].
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Єдиний

освітній

інформаційний

простір

поєднує

віртуальне

співтовариство та мережеву організацію освітнього процесу. Завдяки
відсутності

чітко

виражених

меж

і

віртуальності,

єдиний

освітній

інформаційний простір є інтеграційним механізмом у організаційних
структурах ЗВО планетарного масштабу [97, c. 104-106].
Основними функціями єдиного освітнього інформаційного простору
є (рис.1.1.):

інтегрувальна – об’єднує в єдине просторово-комунікативне і
соціальне середовище різні види людської діяльності;

комунікативна – створює особливе середовище транскордонної,
інтерактивної комунікації різних суб'єктів освітньої діяльності, у
межах якої здійснюється обмін інформацією;

актуалізувальна – у єдиному освітньому прсторі здійснюється
актуалізація інтересів різних суб'єктів освітньої діяльності шляхом
реалізації ними інформаційної політики.

Рис.1.1. Функції єдиного освітнього інформаційного простору
(Джерело: створено автором самостійно)
У зв’язку з появою нових парадигм в організації освітнього процесу
найкращими засобами цифрових технологій щодо впровадження єдиного
інформаційного простору в ЗВО та розвитку в співробітників ЦК сьогодні
вважають хмарні технології.
Хмарні технології визначають як динамічно масштабований вільний
спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних інформаційних ресурсів у
вигляді сервісів, що надаються за допомогою інтернету [249].
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Отже, хмарні технології – це парадигма, що передбачає віддалене
оброблення та зберігання даних.
На думку С. Співак, хмарні технології (Cloud Computing) – це одна з
парадигм розвитку сучасних цифрових технологій, що забезпечує розподілене
та віддалене опрацювання і збереження даних, постійну комунікацію між
усіма учасниками освітнього середовища [195]. Такі технології забезпечать
формування

відкритого

хмароорієнтованого

освітнього

середовища

університету, що враховуватиме потреби та особливості використання ЦТ
усіма суб’єктами освітнього процесу університету (з одного боку –
студентами, викладачами, а з іншого – методистами та керівниками), які
належать до різних поколінь і мають різні потреби та особливості, різний
рівень розвитку ЦК, різні розуміння та бачення освітньої політики [195].
Хмара – сервер або мережа, де зберігаються дані та програми, що
з’єднуються з користувачами через інтернет. Хмарні технології дозволяють
споживачам використовувати програми без установки і доступу до особистих
файлів

здебільшого

з

будь-якого

комп’ютера,

що

має

доступ

до

інтернету [79].
Хмарні обчислення – це модель забезпечення зручного мережевого
доступу на вимогу до загальних ресурсів обчислювальних засобів (наприклад,
мереж передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і
сервісів), які можуть бути оперативно надані і вивільнені з мінімальними
експлуатаційними витратами і/або зверненнями до провайдера [79].
Для розуміння суті хмарних технологій і можливостей їх використання
під

час

організації

підрозділами

ЗВО

компетентності,

та

освітнього
розвитку

необхідно

процесу
в

організаційно-навчальними

співробітників

розглянути

моделі

ОНПУ

цифрової

розгортання

хмар.

Обчислювальна хмара може бути розгорнута як: приватна, публічна,
громадська або гібридна.
Приватна хмара (англ. рrivate cloud) – це хмарна інфраструктура, яка
призначена для використання лише однією організацією, що включає кілька
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користувачів (наприклад, підрозділів). Приватна хмара може перебувати у
власності, керуванні та експлуатації як самої організації, так і третьої сторони
(чи деякої їх комбінації). Така хмара може фізично знаходитися як в, так і
поза юрисдикцією власника [134].
Публічна хмара (англ. рublic cloud) – це хмарна інфраструктура, яка
призначена для вільного використання широким загалом. Публічна хмара
може перебувати у власності, керуванні та експлуатації комерційних,
академічних (освітніх і наукових) або державних організацій (чи будь-якої їх
комбінації). Публічна хмара перебуває в юрисдикції постачальника хмарних
послуг [134].
Громадська хмара (англ. community cloud) – це хмарна інфраструктура,
яка призначена для використання конкретною спільнотою споживачів із
організацій, що мають спільні цілі (наприклад, місію, вимоги щодо безпеки,
політику та відповідність різноманітним вимогам). Громадська хмара може
перебувати у спільній власності, керуванні та експлуатації однієї чи більше
організацій зі спільноти або третьої сторони (чи деякої їх комбінації). Така
хмара може фізично знаходитись як в, так і поза юрисдикцією власника [134].
Гібридна хмара (англ. hybrid cloud) – це хмарна інфраструктура, що
складається з двох або більше різних хмарних інфраструктур (приватних,
громадських або публічних), які залишаються унікальними сутностями, але
поєднанні між собою стандартизованими або приватними технологіями, що
уможливлюють переносимість даних та прикладних програм (наприклад,
використання ресурсів публічної хмари для балансування навантаження між
хмарами) [134].
Технологія «хмарних обчислень» – це новація інформаційної галузі, яка
може стати в нагоді для створення інформаційної інфраструктури. Хмарні
технології забезпечують користувачам інтернету доступ до комп’ютерних
ресурсів сервера і використання його програмного забезпечення в онлайнрежимі [134].
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Появу першої технології на ринку, яку можна охарактеризувати як
хмарну, приписують компанії Salesforce.com. Вона надавала доступ до свого
додатку через сайт за принципом – програмне забезпечення як сервіс
(Software as a Service / SaaS) [134].
Наступним кроком стало розроблення хмарного вебсервісу компанією
Amazon у 2002 році. Цей сервіс дозволяв зберігати інформацію та робити
обчислення. У 2006 році компанія Amazon запропонувала сервіс під назвою
Elastic Compute cloud (EC2) як вебсервіс, що надав змогу його користувачам
запускати свої власні програми. У цьому самому році компанія Google почала
впроваджувати (SaaS) сервіси під назвою «G Suite» та платформи як сервіси
(Platform as a Service [PaaS]) під назвою «G Suite» [212, с. 26–30]. У свою
чергу компанія Microsoft зробила свою першу презентацію платформи PaaS,
яка мала назву «Azure Services Platform». Вона була представлена на
Конференції з професійного розвитку 2008 року (Professional Developer’s
Conferens [PDC]), що стало суттєвим поштовхом для динаміки хмарних
технологій.
Розглянемо більш детально моделі хмарних технологій (Рис.1.2.).

Рис.1.2. Модель обслуговування хмарних технологій [212]
1. Програмне забезпечення як послуга (SaaS – англ. Software-as-aService) – модель, у якій споживачеві надається можливість використання
прикладного програмного забезпечення провайдера, що працює в хмарній
інфраструктурі і доступного з різних клієнтських пристроїв або за допомогою
клієнта, наприклад, із браузера (наприклад, вебпошта) або інтерфейс
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програми. Контроль і керування основною фізичною та віртуальною
інфраструктурою хмари (у тому числі мережі, серверів, операційних систем,
зберігання або навіть індивідуальних можливостей додатки (за винятком
обмеженого набору налаштувань конфігурації програми) здійснюється
хмарним провайдером [212, с. 26–30].
2. Платформа як послуга (PaaS - англ. Platform-as-a-Service) – модель,
коли

споживачеві

надається

можливість

використання

хмарної

інфраструктури для розміщення базового програмного забезпечення для
подальшого розташування на ньому нових або наявних додатків (власних,
розроблених на замовлення або придбаних тиражованих додатків) [212,
с. 26–30].
До складу таких платформ входять:
−

інструментальні засоби створення;

−

тестування;

−

виконання прикладного програмного забезпечення (системи

управління базами даних);
−

сполучне програмне забезпечення;

−

середовища виконання мов програмування (надаються хмарним

провайдером) [134].
Контроль і управління фізичною та віртуальною інфраструктурою
хмари, у тому числі мережі, серверів, операційних систем, зберігання,
здійснюється

хмарним

провайдером,

за

винятком

розроблених

або

встановлених додатків, а також, по можливості, параметрів конфігурації
середовища (платформи).
3. Інфраструктура як послуга (IaaS - англ. IaaS or Infrastructure-as-aService) надається як можливість використання хмарної інфраструктури для
самостійного управління ресурсами обробки, зберігання, мереж та іншими
фундаментальними обчислювальними ресурсами, наприклад, споживач може
встановлювати і запускати довільне програмне забезпечення, яке може
включати в себе операційні системи, платформенне і прикладне програмне
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забезпечення. Споживач має змогу контролювати операційні системи,
віртуальні системи зберігання даних і встановлені програми, а також
обмежений контроль набору доступних сервісів.
Розглянута історія створення хмарних обчислень дозволяє дослідити
становлення та розвиток цифрової компетентності людства, що у свою чергу
дає змогу нам зрозуміти, як має відбуватися процес розвитку цифрової
компетентності у працівників ОНПУ.
Переваги хмарних технологій:
−

користувач оплачує послугу тільки тоді, коли вона йому

необхідна, а найголовніше – він платить тільки за те, що використовує;
−

хмарні технології дозволяють економити на придбанні, підтримці,

модернізації ПО й устаткуванні;
−

масштабність, безпека (автоматичне видалення та звільнення

необхідних ресурсів залежно від потреб програми; технічне обслуговування,
оновлення програмних засобів виконує провайдер послуг);
−

віддалений доступ до даних у хмарі (працювати можна з будь-якої

точки на планеті, де є доступ в мережу інтернет) [133].
Недоліки хмарних технологій:
−

користувач не є власником і не має доступу до внутрішньої

хмарної інфраструктури (збереження даних користувача сильно залежить від
компанії провайдера);
−

для отримання якісних послуг користувачеві необхідно мати

надійний і швидкий доступ до мережі інтернет;
−

є ризик, що провайдер онлайн-сервісів одного разу не зробить

резервну копію даних і вони будуть загублені в результаті аварії
сервера [133].
Нині впровадження хмарних технологій у діяльність ЗВО стає більш
поширеним. Увага до хмарних технологій пояснюється представленням
компаніями нових актуальних можливостей, які здебільшого ґрунтуються на
електронних додатках, зокрема і для освіти.
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Основними компаніями, які займаються розробленням і впровадженням
хмарних технологій у різні напрями освітнього процесу ЗВО та надають
доступ до своїх платформ, є Google, Microsoft, IBM.
Прикладом хмарних технологій і їх використання в освітньому
процесі є:
−

електронні щоденники, журнали (Moodle, Google-документи) і їх

ведення учасниками освітнього процесу;
−

особисті

кабінети

для

студентів,

педагогічних,

науково-

педагогічних, наукових співробітників (Moodle);
−

інтерактивна приймальня (Moodle);

−

тематичні форуми;

−

пошукові системи.

Необхідні компоненти для роботи з «хмарою»:
−

інтернет;

−

комп’ютер, планшет, мобільний телефон, нетбук;

−

браузер;

−

компанія, яка надаватиме послуги хмарних технологій;

−

навички роботи з інтернет та вебресурсами [133].

За оцінками світових компаній, хмарні технології визначать розвиток
ІТ-індустрії в найближчі 5-8 років і 80% зростання світового ринку ІТ буде
припадати саме на частку «хмар». Це пояснює інтенсивне впровадження
хмарних технологій і в освіту.
На підставі зазначеного вище, нами було вирішено провести
опитування
співробітників

серед
про

педагогічних,
хмарні

науково-педагогічних,

технології/обчислення

та

наукових

виявити

рівень

використання технологій під час організації освітнього процесу в закладах
вищої освіти (Рис. 1.3.).
В опитувані взяло участь 124 працівники (Додаток А). У результаті
опитування виявлено: 48 % респондентів вважають свою обізнаність про
хмарні технології поверхневою; 32 % респонденти зовсім не знайомі з
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хмарними сервісами; 20 % респондентів добре обізнані щодо хмарних
сервісів.

32%

48%

20%

Поверхово знайом

Добре знайом

Не знайом

Рис. 1.3. Рівень обізнаності користувачів про хмарні технології / обчислення
(Джерело: створено автором самостійно)
Український хмарний ринок, на відміну від ринків США чи більшості
країн ЄС, знаходиться у «латентній фазі» розвитку – формування попиту й
акумулювання первинного досвіду споживання хмарних рішень, – але за
одностайними

експертними

прогнозами

вже

він

демонструватиме

експоненціальне зростання, характерне для хмарних ринків розвинених країн.
Багаторазове збільшення ринку найближчими роками приведе до виникнення
нового специфічного та значущого сектору в українській освіті [79].
Нині спостерігається поступова міграція освітніх сервісів за допомогою
сучасних цифрових технологій та інформаційних ресурсів у хмару, що згодом
приведе до стрімкого масового впровадження таких сервісів в освіту та
соціальну сферу. Оскільки упровадження хмарних технологій є доволі новим
напрямом, що стрімко розвивається в царині комп’ютерних технологій, то є
природня потреба подальших досліджень таких впроваджень.
Сьогодні в світі широко використовують корпоративні портали, в
основу яких покладено хмарні технології. Ці портали покликані задовольняти
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соціальні сфери роботи людей. Розглядаючи освітній простір як частину
соціального

простору

людини,

можна

запропонувати

використання

корпоративного інтерфейсу, в основі якого буде застосована хмарна
платформа.
Розроблення

названого

корпоративного

порталу

(єдиного

інформаційного освітнього простору) закладу вищої освіти – це забезпечення
постійного розвитку ЦК у співробітників ОНПУ.
Також під час цього розроблюється комплекс, який забезпечує
захищений

персоніфікований

вебінтерфейс,

за

допомогою

якого

уповноважені співробітники ЗВО та здобувачі вищої освіти мають доступ до
необхідної інформації і додатків відповідно до прав розмежування доступу з
корпоративної

мережі

компанії

(інтранет)

або

зі

звичайної

мережі

(захищеного інтернету) для забезпечення завдань корпоративного управління
й автоматизації освітніх процесів. При цьому дотримано всі вимоги щодо
забезпечення безпеки як інформаційної, так і матеріальної.
Виходячи із зазначеного встановлено: використання корпоративного
порталу в роботі організаційно-навчальних підрозділів відіграє важливу роль
під час розбудови освітнього процесу та забезпечує розвиток ЦК
співробітників ОНПУ. Для чіткого розуміння побудови корпоративного
порталу, який забезпечує розвиток ЦК, варто провести аналіз наявних
сучасних платформ. Для його здіснення наведемо перелік найбільш
популярних, на нашу думку, програмних платформ, що можуть бути
використані для побудови корпоративних порталів управління роботою
організаційно-навчальних підрозділів ЗВО.
Корпоративний портал університету (англ. Enterprise portal the
University) – це портал із застосуванням вебінтерфейсу сьогодення, який
надає можливість доступу співробітникам університету до корпоративних
даних і додатків у мережі інтернет [57].
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З розвитком вебтехнологій призначення та можливості корпоративних
порталів зазнали ряду змін. Нижче наведено основні групи функціональних
можливостей корпоративних порталів, які з’явилися в ході цього розвитку.
Первісним

призначенням

корпоративних

порталів

є

функції

внутрішньої організації:


публікація новин та інших матеріалів для співробітників

університету;


створення бази файлів і документів університету;



місце для внутрішнього спілкування [20].

Основною відмінністю таких порталів від публічних порталів є система
управління правами доступу, яка забезпечує безпеку комерційної інформації
університету.
Сучасні корпоративні портали дозволяють створювати віртуальні
робочі простори для окремих проєктів або цілих підрозділів організації. У
такому робочому просторі співробітники можуть використовувати такі
інструменти, як:


календар;



сховище документів;



систему управління завданнями;



Вікі-систему;

Корпоративний портал надає користувачеві єдину точку доступу до
інформаційної інфраструктури університету.
Для

інтеграції

з

іншими

корпоративними

додатками,

портали

використовують портлети (ґрунтуються на Java-технологіях) або віджети
(ґрунтуються на технологіях HTML, JavaScript). Корпоративний портал ще
називають, як інтранет [23].
Інтранет (англ. Intranet) – внутрішньокорпоративна мережа, що
використовує стандарти, технології та програмне забезпечення інтернету.
Комп’ютерна мережа, що використовує технології інтернету, водночас
є приватною корпоративною мережею. Мережа підтримує сервіси інтернет,
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наприклад, такі, як електронна пошта, вебсайти, FTP-сервери тощо, але в
межах корпорації [24].
Будь-яка корпоративна мережа підключається до зовнішніх мереж, у
тому числі й до інтернету, як правило, через засоби захисту від
несанкціонованого доступу. Інтранет може бути ізольований від зовнішніх
користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не має доступу
ззовні.
В Intranet використовуються стандартні для Internet служби, у тому
числі HTML, HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, CGI, система доменних імен і
веббраузери, що отримують і відображають інформацію з розміщених по
підприємству вебсерверів [23].
У найближчому майбутньому Intranet буде доповненням до локальних
мереж, однак, швидше за все, не стане їх заміною. Старі технології локальних
мереж надають більші можливості, є гнучкішими, забезпечують надійнішу
систему безпеки, постачаються переважно в готовому вигляді, що не
потребує ніякої доробки чи підгонки на місці. Водночас простежується
тенденція використання Intranet-технологій та інструментів для задоволення
всезростаючих потреб спілкування й обміну інформацією: зв’язок із колегами
електронною поштою та проведення конференцій, збір, зберігання й
поновлення найновішої інформації з мінімальними затратами на управління
та високим ступенем безпеки.
Структура Intranet, яка містить сторінки та посилання, дозволяє
підтримувати між собою різні платформи сучасності. Вона дає змогу
застосовувати на підключених до Intranet клієнтах зовсім різні операційні
системи й апаратне забезпечення, єдиною умовою є те, що вони повинні
використовувати сумісний з Internet браузер.
Розвиток

цифрової

компетентності

відбувається

за

допомогою

цифрових технологій. Для цього розглянемо опис і класифікацію наявних
платформ корпоративних порталів на основі хмарних технологій.
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Box.net – сервіс для зберігання та синхронізації файлів користувача.
Зберігання інформації відбувається в постачальника хмарних послуг, що не
належать до конкретного устаткування і доступні через мережу інтернет.
Дозволяє зберігати документи Word, Excel, PowerPoint, музичні та
відеофайли, відкривати до них доступ колегам через мережу інтернет [133];
Dropbox.com – це файлове сховище, яке дозволяє зберігати й
синхронізувати ваші документи на всіх пристроях, звідки буде встановлений
доступ до мережі інтернет, що собою теж являє платформу для спільної
роботи [133];
Diigo.com – цей ресурс надає змогу зберігати закладки користувача в
хмарному сховищі, групувати їх, відкривати до них доступ і дозволяє
зберігати нотатки до цих ресурсів, різні закладки, писати до них коментарі й
організовувати закладки в групи. Особливість полягає в тому, що надана
можливість забезпечує колективний доступ до закладок зі спільним
редагуванням, можливість організувати роботу з будь-якого пристрою і
браузера [133];
Smartsheet.com – планувальник проєктів у режимі реального часу, який
дозволяє ставити завдання, контролювати хід виконання та відстежувати
динаміку в часі. Використовуючи діаграму Гранта, можна розпланувати
роботу як кількох людей, так і цілого підрозділу. Доступ можна здійснити з
будь-якого комп’ютера, підключеного до інтернету [133];
Microsoft Office 365 – це стандартний пакет Microsoft Office, що працює
як додаток в інтернеті. Використовувати його можна з будь-якого
комп’ютера, зайшовши під індивідуальними логіном і паролем, наданим
корпорації, працювати з документами, не маючи локальної копії офіспрограм. Робота через браузер легка і знайома, тому що весь звичний
інтерфейс Microsoft Office збережений [133];
G Suite – це пакет, що включає в себе популярні вебдодатки Google, у
тому числі Gmail, Google-диск, Google-календар, Google-документи, Googleтаблиці,

Google-форми

тощо.

Зазначені

додатки

надають

додаткові
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можливості для корпоративних клієнтів, зокрема такі, як: адреси електронної
пошти в домені компанії, 30 ГБ і більше для зберігання листів і документів, а
також цілодобову підтримку по телефону та електронною поштою. Оскільки
G Suite є хмарним застосунком, то всі дані користувача зберігаються в
захищених дата-центрах Google [133], а не на локальних серверах клієнта, як
під час використання стандартного спеціалізованого ПЗ.
Розглянемо більш детально дві хмарні платформи Microsoft і Google для
побудови корпоративної мережі сучасного університету.
Упродовж двох десятиліть Microsoft намагається надати своїм клієнтам
по всьому світі ефективні інструменти для роботи в різних сферах людської
діяльності.
Microsoft Office 365 – це платний хмарний інтернет-сервіс і програмне
забезпечення компанії Microsoft [159], що розповсюджується за схемою
«програмне забезпечення + додаткові послуги» (англ. Software + Services).
Сервіс Office 365 був анонсований у жовтні 2010 року, публічне бетатестування якого розпочалося у квітні 2011 р. Світова прем’єра відбулася 28
червня 2011 року, коли корпорація Microsoft запустила сервіс Office 365 у 40
країнах по всьому світі. Пакет призначений для використання в компаніях –
від малого бізнесу до великих підприємств і організацій (Рис.1.4.) [159].

Рис.1.4. Середовище Office 365 [159]
Office 365 включає пакет інструментів: OneNote, Outlook, Publisher,
Access, Office Professional Plus; Exchange, SharePoint, Lync.
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Переваги роботи з Office 365:
−

опція спільної роботи (від 1 до 10 співробітників);

−

проста служба загалом, а також швидкий запуск і налаштування

для миттєвого початку роботи;
−

доступ до Lync з функцією запуску відеоконференцій, підтримка

HD-відео;
−

віддалений доступ до архіву пошти, календаря та контактів

(додаток Outlook);
−

органайзер із усіма інструментами планувальника;

−

хмарне сховище з досить значним обсягом пам’яті;

−

актуальні й регулярні оновлення для корпоративного сервісу;

−

кожен користувач може працювати з пакетом на п’яти пристроях;

−

повноцінна

платформа

для

реалізації

та

підтримки

корпоративного ресурсу (з пакетом шаблонів й інтеграцією із соціальними
сервісами) [159].
Кожен із елементів пакета, як правило, достатньо відомий своїми
навичками: Word – створений для редагування текстів, Excel – для таблиць,
Outlook – для роботи з поштою, OneNote - для створення та сортування
заміток, PowerPoint – для створення презентацій, Видавництво – для
створення дизайну публікацій і форм для маркетингу.
G Suite – це набір спеціальних сервісів, «мінімальний перелік» яких
складається з Gmail, Google-документів, Google-таблиць, Google-презентацій,
Google-форм, Google-диска, Google-календаря тощо. Всі зазначені сервіси
ґрунтуються

на

використанні

хмарних

технологій

[158].

Одним

із

переконливих прикладів реалізації хмарних технологій є хмарний офіс, який
можна використовувати безкоштовно для ЗВО.
G Suite [158] в свою чергу є першочерговим у галузі хмарних сервісів у
роботі з документами. Він поєднує в собі Google-документи, Google-таблиці,
Google-презентації, Google-форми тощо. Це переконливий приклад реалізації
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хмарних технологій в принципі, зокрема – хмарний офіс, який можна
використовувати безкоштовно для закладів вищої освіти.
G Suite – це вебпрограми на основі хмарних технологій, які надають
користувачам інструменти, необхідні для ефективного спілкування та
спільної роботи.
G Suite – це сервіси, надані компанією Google для використання свого
доменного імені з можливістю роботи з вебсервісами від Google (Рис. 1.5.)
[158].

Рис.1.5. Середовище G Suite [158]
G Suite пропонує функції, соціальної мережі Google+, сховища Drive,
таблиць, форм, презентацій і сейф.
Сервіси G Suite націлені на те, щоб збільшити кількість користувачів,
шляхом об’єднання інновацій і простоти використання різної продукції
Google, зі збільшеними вимогами до безпеки та підтримки, що у свою чергу
популяризують сервіси Google [157].
Основні робочі характеристики служб G Suite:
−

індивідуальні

корпоративні

адреси

електронної

пошти

(a.karpenko@kubg.edu.ua);
−

від 30 ГБ до 1 ТБ для зберігання файлів і електронної пошти на

одного працівника;
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−

додатки під певні марки смартфонів (Blackberry, Android, iPhone) і

синхронізація MS Outlook;
−

фільтрація для безпеки та захист від спаму;

−

голосовий- і відеочат;

−

інтеграція з онлайн-календарями;

−

гнучкі опції роботи з документами, таблицями, презентаціями та

формами;
−

комфортний для роботи редактор створення сайтів;

−

повноцінна техпідтримка по телефону і по електронній пошті;

−

розширена функціональність адміністрування Диска, включаючи

аудит і звіти;
−

сейф для зберігання пошти, чатів, документації і файлів;

−

пошук і експорт даних;

−

архівування листів;

−

налаштування правил зберігання інформації [157].

Здійснюючи порівняння MS Office 365 і G Suite, варто акцентувати: MS
Office 365 більше підійде для середніх і великих підприємств та установ, які
зазвичай працювали в Microsoft-орієнтованій ІТ-інфраструктурі, що має
адміністратора, який розбирається в Active Directory, тонкощах налаштування
тощо, оскільки це вимагає спеціальних знань.
Office 365, на нашу думку, не доцільно використовувати в мобільних
браузерах, оскільки додаток є тільки для Windows Phone. У процесі
одночасного редагування документа, який створено MS Word , користувачам
потрібно мати встановлений на комп’ютері Word 2010. Office 365 міцно
прив’язаний до Office 2010, що, як зазначають фахівці, гальмує його
розвиток.
Office 365 – не має безкоштовної версії, вартість Office становить 12.50
$ на місяць за користувача [159]. Як варіант для безкоштовного рішення, у
Microsoft є безкоштовний Windows Live Office, однак це не те саме, що Office
365, оскільки доступні не всі сервіси.
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Якщо розглянути за анологічною схемою сервіси G Suite, то варто
зазначити про більш цілісну стратегію, згідно з якою один і той самий сервіс
надається як безкоштовно, так і за гроші (зрозуміло, що з відмінностями у
функціональності). Вартість платної версії G Suite становить 10.20 $ на місяць
за користувача [177].
Розглянемо функції сервісів хмарних платформ на основі swot-анізу
двох хмарних платформ (Табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Порівняльна таблиця підтримки сервісів хмарних платформ
MS Office 365 і G Suite
Функції

Microsoft Office
365

G Suite

Коментар

Вартість за 1 обліковий
запис на місяць

12.50 $

10.20 $

Компанія Google
надає безкоштовний
пакет сервісів для
освіти

Електронна пошта

Exchange

Gmail

Загалом, функціонал
аналогічний. Перевага
– це питання смаку і
звички

Розмір електронної
скриньки, ГБ

50

30

Можливість записувати
контакти до електронної
скриньки

+

+

Робота у будь-якому
браузері

Word,
Excel,
PowerPoint

Документи,
таблиці,
презентації

Аналогічно у двох
хмарних платформ,
що досліджуються

Наявність календаря

+

+

Загалом, функціонал
аналогічний. Перевага
– це питання смаку і
звички
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Продовження таблиці 1.1
Можливість працювати на
робочому столі
комп’ютера (офлайнова
робота)
Зберігання документів і їх
синхронізація з ПК

+

+

SkyDrive Pro

Google Disk

Розмір сховища, ГБ

7

20

Можливість голосових
дзвінків, обмін
повідомленнями в чаті
Відеоконференції

Lync

Google Hangouts

+

+

Спільний доступ до
робочого столу

+

+

Дошка і замітки

+

+

Проведення опитувань

+

+

Можливість запису
інформації на зовнішні
сервери
Можливість планування
різних подій між усіма
користувачами
Спільна робота над
документами між
користувачами
Спільне редагування
документів між
користувачами
складність

+

+

+

+

+

+

+

+

складніше

простіше

-

SLA (рівень надання
послуг за даними
постачальників)
Підтримка

99,90%

99,90%

Аналогічно у двох
хмарних платформ,
що досліджуються

Телефон й
електронна
пошта
Українська
Англійська
Російська
та інші
24/7

Телефон й
електронна
пошта
Українська
Англійська
Російська
та інші
24/7

Мова підтримки

Час роботи підтримки

На нашу думку,
робота з Google Disk
простіша у
використанні
G Suite кращий

Аналогічно у двох
хмарних платформ,
що досліджуються

Аналогічно у двох
хмарних платформ,
що досліджуються
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Отже, провівши порівняльний аналіз сервісів хмарних платформ MS
Office 365 і G Suite, ми дійшли висновку, що хмарні сервіси G Suite для
організаційно-навчальних підрозділів ЗВО є більш ефективними і зручними
під час використання, оскільки сервіси об’єднуються у різні загальнодоступні
інтернет-інструменти й формують сучасні умови для співпраці здобувачів
освіти, викладачів і різних співробітників та ін. і забезпечують розвиток ЦК
[177].
Проаналізувавши

таблицю,

бачимо,

що

сервіси

G

Suite

є

безкоштовними для ЗВО, на відміну від MS Office 365. У використанні
сервіси MS Office 365 є більш складними на відміну від зручного інтерфейсу
G Suite. Вражає розмір сховища Google-диск G Suite, який більш, ніж у двічі,
місткіший від SkyDrive Pro MS Office 365.
Одним із визначальних показників успішності та конкурентоздатності
ЗВО є його рівень технологічно-технічного забезпечення. Здебільшого у ЗВО
України кошти на інформаційні технології сприймаються як затратні, а не як
інвестиційний і інноваційний складник. Проте все більше популярності
набуває використання хмарних технологій під час освітнього процесу. Це
окреслено у працях таких науковців: В. Бикова [19, 22, 24], С. Литвинової
[122-124], Н. Морзе [135-136], О. Спіріна [200, 202] та ін.
Сервіси G Suite для освітніх закладів, зокрема такі як Gmail, Googleдокументи, Google-таблиці, Google-презентації, Google-форми, Google-диск,
Google-календар, Google-групи тощо, допомогли суттєво поліпшити обмін
корпоративною інформацією в багатьох закладах у всьому світі.
Продукти Google стали для університетів певною мірою тією
технологічною базою, що допомогла посилити ефективність спільної роботи
як викладачів і студентів, так і інших співробітників ЗВО. Очевидно, що за
рахунок використання хмарних технологій покращується: аудиторна робота;
наукові дослідження; управлінська ініціатива під час тісного співробітництва
всіх ланок ЗВО.
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Під час організації та проведення аудиторної роботи за допомогою
Gmail, Google-документів, Google-таблиць, Google-презентацій, Google-форм,
Google-диска,

Google-календаря,

Google-груп,

Google-meet

є

змога

відстежувати, моніторити й удосконалювати механізми вивчення навчальних
дисциплін студентами. За допомогою Google-форм викладач може провести
опитування, Google-презентацію – представити під час лекції, а після цього
надіслати посилання на неї всім слухачам. За допомогою Google-таблиць
можна створити журнал оцінок і надіслати посилання кожному студентові.
Всі студенти мають змогу відстежувати інформацію в своєму аканті 24/7.
Така організація освітнього процесу з використанням сервісів G Suite
дозволяє освітньому закладові економити кошти, знижувати витрати на
персонал, який обслуговує комп’ютерне обладнання, зекономити кошти на
оплату ліцензій на програмне забезпечення, його супровід та адміністрування,
а еластичність хмарних технологій у свою чергу дозволяє зменшити
навантаження учасників освітнього процесу в кінці семестру завдяки
використанню віртуальних персональних комп’ютерів [92, c. 33-34].
Віртуальні освітні середовища відносно прості для використання та
значно полегшують повсякденну роботу, зокрема зі створення дистанційних
курсів, навіть у тих випадках, якщо викладачі та співробітники організаційнонавчальних підрозділів не мають глибоких знань щодо мультимедійних і
комунікаційних засобів або мов програмування, наприклад, HTML, JAVA.
Завдяки хмарним технологіям, які використовують в освіті, можна
суттєво впливати на проєктування навчальних завдань, систем оцінювання та
на підсумковий навчальний досвід, що формується у студентів.
Варто акцентувати, що із сервісами G Suite усі зацікавлені особи
отримують більше інструментів для спільної роботи в освітньому процесі:
створення вебсайтів і внутрішнього порталу закладу, виконання проєктів у
групах, складання загального розкладу занять, проведення лекцій і семінарів
дистанційно [99, c. 108-109]. Крім того, користувачі хмарних сервісів можуть
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бути впевненими в надійності та безпечності сервісу, захищеності його від
спаму і реклами, при цьому не підвищуючи витрати на ІТ-ресурси.
Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що цифрові
технології є ефективними й надійними засобами здійснення підтримки
діяльності в організаційно-навчальних підрозділах ЗВО та забезпечують
розвиток ЦК співробітників ОНПУ під час постійного підвищення
кваліфікації.
1.2.

Сутність і структура цифрової компетентності співробітників

організаційно-навчальних підрозділів університету
Оскільки в сучасних умовах активно розвиваються мережні технології
відкритої освіти, які надають вільний доступ до освітніх (зокрема
навчальних) і наукових матеріалів для значної кількості бажаючих,
застосування їх у освітніх закладах різних рівнів акредитації і форм власності
є актуальним і потрібним. До таких засобів і технологій відкритої освіти
належать сучасні цифрові технології сьогодення та комп’ютерно орієнтовані
засоби, зокрема і сервіси G Suite [88]. За таких умов об’єктом управління є
діяльність організаційно-навчальних підрозділів у забезпеченні освітнього
процесу університету. Об’єкт управління описується цільовими адаптивними
функціями, що дозволяють визначити ступінь досягнення кінцевої мети та
можливі небажані стани.
Як зазначає психолог Л. Виготський, колективний простір є джерелом
розвитку вищих психічних функцій людини, які виникають насамперед як
форма колективної роботи, співпраці, а вже потім стають власними
функціями самої людини [42].
Процес співпраці в такому просторі здійснюється цілеспрямовано й стає
ефективним, якщо цей простір виконує найважливіші функції:
-

спрощує та впорядковує результати, цілі, здібності, навички,

уміння під час виконання робочого завдання;
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-

створює більш широку та краще збалансовану колективну

взаємодію, ніж тоді, коли співробітник працює самостійно;
-

прояснює та розширює наявний соціальний устрій колективу.

Одним із найважливіших завдань сьогодення є формування відкритого
простору для забезпечення освітнього процесу, що дозволить кожному в міру
культурної, психологічної та технологічної готовності накопичити особистий
освітній ресурс, отримавши ті чи інші інформаційні переваги, сформувавши
цифрову компетентність [22, c. 13].
В

умовах

загальноєвропейського

освітнього

простору

цифрова

компетентність співробітника ОНПУ набуває надзвичайно важливого
значення. Рівень цифрової компетентності є однією з підстав для визначення
фаховості співробітника.
А. Бермус

доводить,

що

в

культурі

країн

Західної

Європи

компетентнісний підхід розглядається як некласичний феномен компетенції.
Автор, зазначає, що саме рівень відповідності фахівця цим очікуванням є
основним показником компетентності. Розглядаючи амереканську систему
освіти, пересвідчуємося: на практиці переважає дія, операції не стосовно
об’єкта (матеріального чи ідеального), а стосовно ситуації, проблеми. У
такому випадку об’єкт набуває іншого статусу – як кінцевий продукт, що
засвідчує оволодіння певною компетенцією (план, звіт, аналітична записка
тощо) [9].
В. Химинець вважає, що компетентнісний підхід має відходити від
процесу накопичення знань, умінь і навичок у площину розвитку здатності
практично діяти та практично застосовувати здобуті знання й досвід у
життєвих ситуаціях [214].
Компетентнісний

підхід

забезпечує

розвиток

ключових

компетентностей під час освітнього процесу. Тому вважаємо, що в процесі
використання

компетентнісного

підходу

передовсім

стоїть

не

проінформованість, а здатність розв’язувати проблеми, які виникають у ході
пізнання та розуміння різних процесів і явищ, міжособистісних взаємин.
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Основою компетентнісного підходу є організація освітнього процесу та
набуття основних навичок.
Г. Єльникова стверджує, що для визначення компетентності як
системного утворення, яка характеризує якість професійної діяльності, та
дозволяє

проєктувати

ідеальну

модель

і

вимірники

професійної

компетентності необхідне застосування кваліметричного інструментарію [60].
І. Зимня висловлює думку, що компетентність як актуалізована,
інтегративна,

така,

що

ґрунтується

на

знаннях,

інтелектуальній

і

соціокультурній особистісній якості, проявляється в діяльності, поведінці
людини, у її взаємодії з іншими людьми під час розв’язування різноманітних
завдань [76].
Ю. Татура вважає, що компетентність – це інтегральна властивість
особистості, що характеризує її прагнення та здатність (готовність)
реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості та ін.)
для успішної діяльності в певній галузі [204].
Дж. Ровен визначає, що компетентність – це особлива здатність, яка
потрібна для результативного виконання певної дії в конкретній науковій або
предметній галузі, що містять специфічні та вузькопрофільні знання, особливі
навички, спосіб мислення [186, с. 6].
На думку С. Лейко, компетентність – це характеристика, певне
надбання особистості, в основу якого покладено знання, досвід, моральні
принципи, що проявляються в критичний момент за рахунок уміння
оцінювати ситуацію та знаходити рішення [119].
Поняття «компетентність» уже тривалий час перебуває в епіцентрі
світової думки, тому що воно розкриває якісно нові перспективи розуміння
життєвих результатів освітньої діяльності [216].
Отже, на підставі аналізу наукової літератури та власних спостережень і
міркувань, відзначимо й уточнимо, що компетентність – поєднує в собі
знання, уміння, навички, досвід і особистісні властивості індивідуума, які
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зумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати завдання, що
виникають у реальних життєвих і професійних ситуаціях.
Отже, аналіз робіт українських і зарубіжних дослідників із проблем
компетентнісного підходу, зокрема таких: І. Беха [11], В. Бобрицька [28, 29],
В. Болотова

[34],

О. Буйницької

[139],

В. Вембер

[40],

С. Джан,

О. Кузьмінської [135], Н. Морзе [135-140], Дж. Равен [181], С. Сисоєвої [189],
О. Спіріна [200, 202], Л. Хоружої [216] та ін. дає нам підстави робити
висновки, які слугують методологічними засадами нашої дисертаційної
роботи.
Проаналізовано світовий досвід, зокрема провідних міжнародних
організацій (ЮНЕСКО, ECDL, INTEL та ін.) щодо стандартів цифрової
компетентності, які є основою дослідження [257].
У країнах Євросоюзу, зокрема в Німеччині, й у Великій Британії та в
США, розроблено стандарти цифрової компетентності на всіх рівнях освіти, у
тому числі й у закладах ЗВО, існують системи їх обов’язкового моніторингу
та сертифікації співробітників ЗВО.
Для

більш

чіткого

розуміння

процесу

розвитку

цифрової

компетентності у співробітників ОНПУ під час організації освітнього
процесу, варто проаналізувати основні види їхньої діяльності.
ОНПУ здійснюють планування, організацію, моніторинг, у тому числі й
контроль; координують роботу різних структурних підрозділів, зокрема й
методичного; беруть участь у розробленні методичних рекомендацій,
спрямованих на різні аспекти освітньої діяльності; мають на меті постійне
вдосконалення освітнього процесу [255].
Окресливши

основні

види

діяльності

організаційно-навчальних

підрозділів, варто проаналізувати основні компетентності, якими, на нашу
думку, має володіти співробітник ОНПУ (див. рис. 1.6.):
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Рис. 1.6. Основні компетентності співробітника організаційно-навчального
підрозділу


загальноосвітня

компетентність

–

здатність

співробітника

аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової освіти,
орієнтуватися в освітньому просторі сьогодення, здійснювати пошук шляхів
модернізації змісту освіти [88];


цифрова компетентність – здатність співробітника бути добре

обізнаним, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до
професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору та своїх
можливостей і обмежень, уміти застосовувати цифрові технології в
освітньому процесі, під час методичної та дослідницької діяльності й власної
неперервної професійної діяльності, і на основі аналізу ситуацій бачити і
формулювати завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання з
максимальним використанням можливостей ЦТ [88];


нормативно-правова компетентність – здатність співробітника

орієнтуватися в чинному суспільно-політичному та юридичному просторі
держави, застосовувати нормативно-правові документи під час професійної
діяльності [88];


комунікативна

компетентність

–

здатність

співробітника

застосовувати в конкретному виді спілкування (знання мов), способи

58
взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички
роботи у групі [88];


науково-методична

компетентність

–

поінформованість

у

науковому просторі; обізнаність із науковими течіями та досягненнями
сьогодення у сфері освітніх інновацій, використання інформаційних освітніх
технологій моніторингу та управління освітніми процесами [88];


громадянська компетентність – здатність співробітника активно,

відповідально та ефективно реалізовувати права й обов’язки з метою
розвитку демократичного суспільства, володіння різними соціальними
ролями [88];


соціальна компетентність – здатність співробітника продуктивно

співпрацювати з колегами в команді, виконувати різні ролі та функції в
колективі [88];


прогностична компетентність – здатність до визначення та

втілення

професійних

проєктів,

аналізу

комунікації,

ділового

співробітництва, передбачення наслідків професійної й особистої діяльності
[88];


професійна компетентність – визначається поєднанням усіх

зазначених вище компетентностей [88].
Ефективність організації освітнього процесу суттєво залежить від
управліяння

процесами,

діяльності

фахівців

організаційно-навчальних

підрозділів університету та гармонійного поєднання всіх зазначених вище
компетеностей [156].
Предметом нашого аналізу є цифорві компетентності співробітника
організаціно-навчального підрозділу університету, які необхідно формувати в
процесі

фахової

діяльності.

Завдяки

таким

процесам

формується

організаційна структура, визначається набір допоміжних процесів і процесів
управління, що в свою чергу дає змогу аналізувати та використовувати
інформаційно-комунікаційні технології під час побудови освітнього простору
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закладів вищої освіти загалом і організаційно-навчальних підрозділів
університету зокрема.
Для забезпечення розвиток ЦК співробітника організаціно-навчального
підрозділу університету необхідне формування процесної діяльності. Через
процеси

реалізується

місія

організації,

та

формується

організаційна

структура, визначається набір допоміжних процесів і процесів управління. Це
в свою чергу дає змогу аналізувати та використовувати інформаційнокомунікаційні технології під час розбудови освітнього простору закладів
вищої освіти загалом і організаційно-навчальних підрозділів університету
зокрема [143].
На сьогодні основні процеси напряму залежать від використання
сучасних засобів ІКТ під час організації освітнього процесу. На основі
процесного підходу пропонуємо таку модель діяльності співробітника
оргінізаційно-навчального підрозділу університету (див. рис. 1.7.).
Ресурси, що перетворюються: знання, задачі та ін.

Управлінські процеси:
 управління
діяльністю;
 управління
розвитком.






Основні процеси:
інноваційна
діяльність;
наукова діяльність;
освітньо-методична
діяльність;
організаційна
діяльність.

Допоміжні процеси:
 комунікативна
діяльність;
 індивідуальна
діяльність.

Одержані результати: організований освітній процес, освітні послуги,
оброблена інформація та ін.

Рис. 1.7. Процесна модель діяльності співробітника організаційнонавчального підрозділу університету
(Джерело: створено автором самостійно)
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Вважаємо, що саме такі процеси можуть бути основними у формуванні
ЦК співробітника ОНПУ [88].
Виділення ЦК як окремого складника професійної компетентності
співробітника ОНПУ зумовлено активним використання ЦТ у всіх сферах
людської діяльності, у тому числі і в освіті.
Для визначення поняття «цифрова компетентность співробітника
організаційно-навчального

підрозділу»

варто

переглянути

визначення

поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» у наукових джерелах
(Табл. 1.2):
Таблиця 1.2
Визначення поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» у
науково-педагогічних джерелах
Автор
Н. Баловсяк [7]

П. Беспалов [10]

Л. Голодюк [47]
Г. Дегтярьова [53]
Ю. Дорошенко [56]

Н. Морзе та
О. Кузьмінська [136]

Визначення поняття «цифрова компетентність»
Відображає здатність людини до визначення цифрової потреби,
пошуку, опрацювання, зберігання та передачі даних всіма
можливими формами; уміння працювати з цифровими
технологіями, їх застосувати під час професійної діяльності. ЦК
включає
сукупність
певних
складових:
інформаційну
(можливість ефективно працювати з теоретичним матеріалом),
компютерно-технологічну (уміння працювати з сучасними
комп’ютерними засобами), процесуально-діяльнісну (здатність
використання цифрових технологій на практиці).
Інтегральна характеристика особи припускає мотивацію до
засвоєння відповідних знань, здібність до розв’язання завдань у
професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки і
володіння прийомами цифрового мислення.
Це здатність вирішувати професійні педагогічні задачі із
залученням цифрових технологій.
Здатність до засвоєння відповідних знань і розв’язання завдань у
освітній та професійній діяльності за допомогою комп’ютера.
Являється в раціональному доборі та свідомому застосуванні
особистістю певних цифрових технологій у процесі активного
розв’язання різноманітних завдань із досягненням успішного
результату.
При формуванні цифрової компетентності необхідним є
вирішення задач прикладного характеру, використання сучасних
цифрових технологій, які нададуть різнорівневу допомогу для
отримання бажаного кінцевого результату, так і для способів
його одержання.
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Продовження таблиці 1.2
Т. Тихонова [205]

Є складником його професійної компетентності та означає
здатність до успішної результативної професійної діяльності в
умовах насиченого розвитку цифрового простору.

К. Скотт [255]

Здатність використовувати цифрові надбання й інформаційнікомунікаційні технології, розуміти та критично оцінювати
цифрові технології, ефективно комунікувати за допомогою цих
надбань. Дослідник зазначає такі складники цифрової
компетентності: інформаційна і медіаграмотність; онлайнкомунікація; технічний компонент.
Це пiдтверджена здатнiсть особистостi використовувати на
практицi цифрові технологiї для задоволення власних
iндивiдуальних потреб i розв’язування суспiльно-значущих,
зокрема професiйних, задач у певнiй предметнiй галузi.
Визначають ЦК як здатність людини розв’язувати освітні,
життєві, професійні завдання з використанням цифрових
технологій.

О. Спiрiн [201]

О. Шилова та
М. Лєбєдєва [224]

(Джерело: створено автором самостійно)
На сьогодні в Україні та в світі щодо визначення поняття «цифрова
компетентність» досі триває дискусія. Серед досідників до набору однакових
характеристик застосовують різні назви – інформаційно-комунікаційна
компетентність,

інформаційно-цифрова

компетентність,

ІКТ-

компетентність, цифрова грамотність, цифрова компетентність.
Поняття «цифрова компетентність» уперше з’явилося в міжнародних
документах (рекомендаціях/дослідженнях) експертів країн Європейського
Союзу в 2013 році. Систему цифрової компетентності започатковано в
проекті DigComp, а з часом оприлюднено Рамку цифрової компетентності
DigComp 2.0 (The Digital Competence Framework for Citizens).
У зазначеному документі [237] поняття цифрової компетентності
визначено як упевнене та ґрунтовне користування засобами інформаційнокомунікаційних технологій у професійній діяльності особистості, освіті,
дозвіллі, у житті суспільства, що є життєво необхідними для щоденного
соціально-економічного розвитку.
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Проаналізувавши праці науковців (В. Биков [14], В. Вембер [14],
М. Бойко [33], Н. Морзе [139] та ін.) після виходу Рамки цифрової
компетентності DigComp 2.0 [237], було виявлено, що всі вони підтримують
використання поняття «цифрова компетентність».
Розглянувши різні визначення поняття «цифрова компетентність»,
робимо висновок, що «цифрова компетентність співробітника ОНПУ» – як
інтегроване, в основу якого покладено мотивацію, здатність фахівця до
саморозвитку, удосконалення набутих знань, умінь, навичок щодо цифрових
технологій для

подальшого

професійного

зростання та ефективного

вирішення професійних задач, а саме:


здійснювати інформаційну діяльність зі збору, оброблення,

передачі, збереження інформаційного ресурсу, із продукування інформації з
метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;


оцінювати й реалізовувати можливості електронного простору

освітнього призначення та розподілених в інтернеті інформаційних ресурсів
освітнього призначення;


організовувати

інформаційну

взаємодію

між

учасниками

освітнього процесу й інтерактивними засобоми, що функціонують на базі
цифрових технологій;


здійснювати освітню діяльність із використанням цифрових

технологій в аспектах, що відображають особливості побудови єдиного
інформаційно-освітнього серидовища університету [88].
Цифрова компетентність співробітника ОНПУ заслуговує на особливу
увагу тому, що саме вона дає змогу бути сучасними, активно діяти в
інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення
техніки в своїй професійній діяльності [88].
На основі попередніх досліджень і зазначеного вище під «розвитком
цифрової компетентності» розуміємо те, що під час використання хмарних
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сервісів

G Suite

відбувається

цілеспрямований

процес

впливу,

який

передбачає розвитку в співробітників здатності розв’язувати професійні
завдання із залученням зазначених сервісів.
Впрвадження та використання сервісів G Suite у роботі ОНПУ формує
інформаційну систему, включаючи підсистему управління, наявні ресурси та
правове забезпечення. В основі формування названої інформаційної системи
лежить комплексний підхід, що передбачає розгляд її структури й складників
у єдності та розвиток у співробітників ОНПУ цифрової компетентності
(створення єдиного інформаційного простору університету) [88].
Розглянемо,

за

яких

умов

відбувається

розвиток

цифрової

компетентності в співробітників ОНПУ:
готовності співробітників організаційно-навчальних підрозділів

o

університету використовувати під час своєї діяльності сучасні засоби ІКТ,
зокрема зазначених нами сервісів G Suite;
забезпеченні неперервного вдосконалення знань і вмінь щодо

o

використання сервісів G Suite та інших цифрових технологій під час своєї
діяльності на основі терміну «впродовж усього життя»;
системному використанні набутих навичок у процесі своєї

o

діяльності;
o

постійному

вдосконаленню

організації

своєї

діяльності

за

допомогою використання сервісів G Suite та інших цифрових технологій;
o

постійному підвищенні рівня володіння сучасними засобами ЦТ.

Розглянувши рамкову програму Європейської комісії DigComp 2.0 і
зробивши висновки із зазначеного вище, виокремемо основні компоненти
процесу

розвитку

(див. рис. 1.8.) [237]:

в

співробітника

ОНПУ

цифрової

компетентності
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Ціннісномотиваційний

Інформаційнознаннєвий
операційнодіяльнісний

ЦК співробітників ОНПУ
Рис. 1.8. Основні компоненти розвитку цифрової компетентності
співробітника ОНПУ
Ціннісно-мотиваційний компонент розвитку ЦК співробітників
ОНПУ характеризується готовністю співробітником ОНПУ застосовувати
цифрові технології в професійній діяльності, бажання ставити перед собою
цілі; інтерес до використання цифрових технологій; самовдосконалення;
наявність креативності, цілеспрямованості, відповідальності та ін. Мотивація
дозволяє співробітникові особистісно та професійно саморозвиватися,
здобувати необхідні знання, уміння та креативно застосовувати їх на
практиці. За допомогою мотивації відбувається досягнення мети, інтерес до
роботи, усвідомлення цілей діяльності.
Під час організації освітнього процесу співробітник ОНПУ розуміє
мотиви вдосконалення робочих процесів із залученням сучасних ЦТ,
націленість на саморозвиток у галузі використання ХТ.
Усвідомлення співробітником ОНПУ важливості розвитку власної
компетентності під час використання цифрових технологій, зокрема сервісів
G Suite у професійній діяльності, визначається в розумінні переваг сервісів
G Suite як засобу підтримки в професійній діяльності.
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Ціннісно-мотиваційний компонент розвитку цифрової компетентності
співробітників ОНПУ охоплює цілі використання цифрових технологій,
зокрема сервісів G Suite, мотиваційні та ціннісні координації, потребу їх
застосування під час виконання професійних завдань.
Інформаційно-знаннєвий компонент розвитку ЦК співробітників
ОНПУ

містить

знання

щодо

розв’язання

професійних

завдань

із

використанням цифрових технологій сьогодення, зокрема і сервісів G Suite.
Зазначений компонент містить знання теоретичного і практичного характеру
щодо використання цифрових технологій у всіх сферах людської діяльності.
Зазначений компонент формується в процесі професійної освіти та
самоосвіти і являє собою розвинені до певного рівня знання. Зазначений
складник відображає процес перероблення даних: аналіз даних, що
надходять, порівняння, узагальнення, прогнозування валідності прийнятих
рішень. В основу розглядуваного компонента покладено вміння аналізувати,
класифікувати та систематизувати отримані знання щодо використання
цифрових технологій.
Методичні знання формують систему сукупних відомостей про форми,
методи, прийоми, технології застосування цифрових технологій, зокрема
сервісів G Suite, побудови алгоритму використання відповідно до поставленої
мети.
Інформаційно-знаннєвий компонент розвитку цифрової компетентності
співробітників ОНПУ – це сукупність знань про сутність, переваги та
недоліки, функціональні особливості, можливості застосування цифрових
технологій, зокрема сервісів G Suite, у професійній діяльності, здійснення
різних функцій управління в ЗВО.
Операційно-діяльнісний компонент розвитку ЦК співробітників
ОНПУ відображає здатність застосовувати на практиці набуті знання, уміння
та навички щодо використання цифрових технологій. Зазначений складник
включає досвід пізнавальної діяльності який відображений у формі його
результатів (цифрова галузь), досвід творчої діяльності у формі вмінь
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приймати рішення задля розв’язння поставлених завдань, досвід емоційноціннісного ставлення відповідно до особистісних орієнтацій, уміння
працювати з апаратним і програмним забезпеченням, уміння орієнтуватися в
цифровому просторі.
Сформованість зазначеного компонента визначається ефективністю та
продуктивністю виконаних професійних завдань, застосуванням на практиці
набутих знань і вмінь.
Даний компонент розвитку цифрової компетентності співробітників
ОНПУ розглядаємо як здатність співробітника під час виконання поставлених
завдань адекватно підбирати цифрові технології, зокрема сервіси G Suite, та
досягати поставленої мети.
Перераховані

компоненти

цифрової

компетентності

дозволяють:

обробляти інформаційні потоки, знаходити й отримувати цифрові дані,
інформацію та її зміст; обробляти, керувати, організовувати та зберігати
цифрові дані й інформацію; співпрацювати та взаємодіяти за допомогою
цифрових

технологій,

формувати

усвідомлення

різноманітності

навколишнього світу (поколінь, культур, тощо); створювати та редагувати
цифровий контент, удосконалюючи наявний набір знань і розуміння того, як
їх

застосовувати;

захистити

пристрої,

вміст,

особисті

дані

та

конфеденційність у цифровому вимірі; розглянути та проаналізувати вплив
цифрових технологій на довкілля та їх використання в загалом; розв’язувати
завдання за допомогою цифрових технологій, використовуючи цифрові
пристрої для реалізації інноваційних процесів; бути обізнаним щодо цифрової
еволюції [237].
Отже,

на

основі

викладеного

вище,

підсумовуємо,

що

ЦК

співробітників ОНПУ повинна враховувати:


розуміння впливу ЦТ на розвиток організації освітнього процесу в



знання сучасних програмних засобів;



розуміння алгоритмів і механізмів застосування ЦТ;

ЗВО;
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уміння здійснювати й оцінювати свою діяльність за допомогою



розуміння ЦТ як ефективних засобів здобуття знань, умінь та

ЦТ;
навичок [66].
Розуміємо, що сутність ЦК співробітників ОНПУ полягає не у
володінні простими комп’ютерними навичками загального призначення, а
саме:

створення

текстових

документів,

таблиць,

малюнків,

діаграм,

використання локальних мереж тощо. Ці навички у сьогоденні вже є просто
цифровою грамотністю.
Проаналізувавши

працю

науковців

A. Князєва,

Є. Земцової,

С. Палецької [105], зазначимо, що для розвитку ЦК у співробітників
організаційно-навчальних підрозділів необхідні критерії оцінки: готовність,
знання, досвід, регуляція та становлення.
Нині співробітники ОНПУ, повинні орієнтуватися в сучасному
інформаційному просторі, уміти отримувати, обробляти та використовувати
необхідну інформацію, досконало володіти ЦТ сьогодення [66].
До діагностичного інструментарію відносимо: критерії, показники та
рівні розвитку цифрової компетентності співробітників ОНПУ (див. рис. 1.9.).

Рис. 1.9. Критерії розвитку цифрової компетентності ОНПУ
Мотиваційний

критерій

охоплює

інтереси,

потреби,

розуміння

призначення ЦТ в освітньому просторі, мотиви професійної діяльності
співробітників ОНПУ, які орієнтуються на мету, процес, результат
вдосконалення та саморозвитку в галузі ЦТ, зацікавленість у тенденціях
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сьогодення. Він забезпечується системою спонукань і мотивацією до
активності, розвитку (саморозвитку) ЦТ.
Когнітивний

критерій

забезпечується

повнотою,

глибиною,

системністю спеціальних знань із цифрових технологій співробітників
ОНПУ, які дозволяють покращити організацію освітнього процесу із
застосуванням ЦТ сьогодення.
Діяльнісний критерій визначається можливістю застосування вмінь і
навичок із ЦТ у професійній діяльності співробітників ОНПУ та засіб
пізнаня, розвитку ЦК, самовдосконалення, а також можливість налагодити
комунікацію між усіма учасниками як в освітньому просторі закладу, так і за
його межами.
Для ефективного визначення критеріїв сформованості цифрової
компетентності

в

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

доцільно врахувати засади компетентнісного підходу. Процес розвитку ЦК в
співробітників організаційно-навчальних підрозділів не має чітко вираженого
початку і кінця, тому застосування відповідних педагогічних методів
узгоджується з його кінцевими або проміжними результатами, при
постійному коригуванні з урахуванням інформації про його окремі
компоненти.
До критеріїв застосовуються певні вимоги, зокрема такі:
1) критерії мають відображати основні закономірності розвитку
цифрової компетентності;
2) критерії мають відображати необхідні ознаки та якості, що через
свою сутність повинні бути стійкими і постійними;
3) за допомогою критеріїв встановлюються зв’язки між усіма
компонентами цифрової компетентності;
4) критерії містять показники, за якими відбувається аналіз розвитку
цифрової компетентності;
5) якісні й кількісні показники виступають в єдності.
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Досягнення

певного

рівня

сформованості

ЦК

визначається

за

сукупністю розумових дій, усталених мотивів, знань, умінь і навичок, які є
основою здатності отримувати знання й оперувати ними.
Отже, на основі комплексного аналізу компонентів розвитку ЦК у
співробітників ОНПУ та на основі визначених критеріїв виділяємо три рівні
розвитку цифрової компетентності: високий, достатній і низький.
Високий рівень характеризується такими показниками:


позитивне ставлення співробітників ОНПУ до використання ЦТ

під час професійної діяльності;


усвідомлення потреб сьогодення;



стійкі інтереси та мотиви використання ЦТ у своїй діяльності;



бажання вдосконалювати свої знання та вміння, що сформовані на

високому рівні;


ЦК сформована на високому рівні;



спроможність оцінювати та розв’язувати професійні завдання з

використанням ЦТ на високому рівні.
Достатній рівень характеризується такими показниками:


позитивне ставлення співробітників ОНПУ до використання ЦТ

під час професійної діяльності;


усвідомлення потреб сьогодення на достатньому рівні;



нестійкі інтереси та мотиви використання ЦТ у своїй діяльності;



бажання вдосконалювати свої знання та вміння, що сформовані на

достатньому рівні;


ЦК сформована на достатньому рівні;



спроможність оцінювати та розв’язувати професійні завдання з

використанням ЦТ на достатньому рівні.
Низький рівень характеризується такими показниками:
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пасивне ставлення співробітників ОНПУ до використання ЦТ під

час професійної діяльності;


недостатнє усвідомлення потреб сьогодення;



відсутні інтереси та мотиви використання ЦТ у своїй діяльності;



бажання вдосконалювати свої знання та вміння, що сформовані на

низькому рівні;


ЦК сформована на низькому рівні;



спроможність оцінювати та розв’язувати професійні завдання з

використанням ЦТ на низькому рівні.
Ураховуючи все зазначине вище, описуємо компоненти, критерії, рівні
та показники розвитку ЦК співробітників ОНПУ (Табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Структура розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті (компоненти,
критерії, показники та рівні сформованості)
Ціннісно-мотиваційний
компонент

Показники

Високий рівень

Критерії

Мотиваційний
сформоване
глибоке
розуміння
потреби
використання ЦТ під час
виконання
робочих
завдань;
усвідомлене
бажання
активного використання
ЦТ задля підвищення
свого
професійного
зростання;
висока
внутрішня
мотивація,
прагнення
досягати
успіху
в
професійній діяльності,
використовуючи
ЦТ
сьогодення.

Компоненти
Інформаційнознаннєвий компонент

Когнітивний
ґрунтовні знання:
- ЦТ сьогодення;
- педагогічнометодичні
знання
щодо
інтеграції
цифрових технологій
під час
організації
освітнього процесу,
підвищення
рівня
цифрової
компетентності;
цілісні знання з добору
ЦТ
відповідно
до
поставлених завдань.

Операційно-діяльнісний
компонент

Діяльнісний
співробітник
здатний
самостійно розробляти,
оцінювати
та
покращувати результати
своєї
діяльності
за
допомогою
ЦТ
сучасності, забезпечуючи
удосконалення організації
освітнього процесу.
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Продовження таблиці 1.3
Ціннісно-мотиваційний
компонент

Інформаційнознаннєвий компонент

Операційнодіяльнісний компонент

Мотиваційний

Когнітивний

Діяльнісний

умотивованість
до
використання ЦТ під час
організації
освітнього
процесу в університеті;
прагнення
отримати
визнання у своїх колег;
націленість
на
досягнення
високого
рівня
компетентності
щодо використання ЦТ
під час своєї роботи.

знання, що дають змогу
співробітникові ОНПУ
оцінювати
якість
застосування ЦТ на
середньому рівні та
використовувати
окремі
програмні
продукти;
уміння
робити висновки на
основі
використаних
ЦТ.

уміння оцінювати якість,
результати
своєї
діяльності за допомогою
цифрових
технологій
сучасності;
уміння
робити висновки на
основі
використаних
програмних
продуктів
ЦТ щодо подальшої
діяльності
під
час
удосконаленні
організації
освітнього
процесу.

усвідомлення
співробітником ОНПУ
потреби в необхідності
використання
ЦТ
із
метою покращення й
удосконалення
виконання професійних
завдань, прагнення та
готовність до отримання
знань, умінь і навичок.

недостатні теоретичні
знання
про
ЦТ
сучасності;
не
використання
цифрових технологій
під
час
виконання
професійних завдань.

усвідомлення
та
розуміння
співробітником ОНПУ
відповідності рівня своїх
можливостей і вмінь
щодо
організації
освітнього процесу з
використанням
ЦТ;
уміння використовувати
окремі
ЦТ
для
удосконалення
організації
освітнього
процесу.

Показники
Показники

Низький рівень

Достатній рівень

Критерії

Отже, обґрунтування копонентів, критеріїв і показників діагностування
розвиненості

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-

навчальних підрозділів в університеті є актуальною науково-освітньою
проблемою.
З’ясовано, що обґрунтовані, компоненти, критерії та показники
діагностування ЦК співробітників ОНПУ взаємопов’язані та взаємозумовлені
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між собою і, відповідно, тільки в комплексі забезпечують об’єктивність
діагностування.
Для забезпечення розвитку ЦК у співробітників ОНПУ необхідним є:


бажання працівника вдосконалювати знання та вміння з ЦТ;



використання знань, умінь і навичок із ЦТ у професійній сфері;



володіння методами та прийомами інформаційної діяльності;



мотиви розвитку ЦК;



забезпечення розвитку професійних якостей із допомогою ЦТ;



самостійність;



спроможність ефективно використовувати ЦТ сьогодення під час

свої діяльності;


ставлення співробітників ОНПУ до своєї діяльності;



сформованість професійних навичок і вмінь, що забезпечується

використанням ЦТ під час роботи;


сформованість

уявлень

щодо

використання

ЦТ

під

час

професійної діяльності.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що використання
хмарних технологій, зокрема сервісів G Suite, є потужним важилем для
розвитку в співробітників ОНПУ цифрової компетентності та прагненню до
досконалості.
Висновки до першого розділу
У першому розділі проаналізувано праці українських і зарубіжних
науковців, виявлено ступінь розробленості проблеми розвитку цифрової
компетентності

в

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

університету.
На основі аналізу джерельної бази визначено, що використання
сучасних цифрових технологій у роботі організаційно-навчальних підрозділів
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університету

є

невід’ємним

інформаційно-освітнього

складником

простору.

Було

щодо

створення

визначено,

що

в

єдиного
єдиному

інформаційному просторі відбувається спільне використання наявних у
системі електронних інформаційних ресурсів усіма суб’єктами системи.
З’ясовано, що з появою нових парадигм в організації освітнього
процесу найкращими засобами цифрових технологій щодо впровадження
єдиного інформаційного простору в ЗВО та розвитку в співробітників ЦК на
сьогодні є хмарні технології.
Проведено опитування серед педагогічних, науково-педагогічних,
наукових співробітників про хмарні технології/обчислення та виявлено рівень
використання технологій під час організації освітнього процесу в закладах
вищої освіти. За результатами опитування 48 % респондентів вважають свою
обізнаність про хмарні технології поверхневою; 32 % респондентів зовсім не
знайомі з хмарними сервісами; 20 % респондентів добре обізнані щодо
хмарних сервісів.
Вивчення наукової літератури та інтернет-джерел дали змогу здійснити
порівняльний аналіз можливості використання різних інформаційних сервісів
сьогодення в діяльності організаційно-навчальних підрозділів університету. У
результаті було визначено (на думку автора) найефективнішим сервісом
G Suite.
Обґрунтовано поняттєвий апарат дослідження, зокрема уточнено
тлумачення поняття «компетентність», яке відображає поєднання знань,
умінь,

навичок,

досвіду

і

особистісних

властивостей

фахівця,

які

обумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати завдання, що
виникають в реальних життєвих та професійних ситуаціях.
Спираючись на матеріали міжнародних досліджень із питань розвитку
цифрової компетентності в співробітників освіти (DigComp 2.1: The Digital
Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of

74
use, Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), звіту проєкту
Erasmus+ Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching
Instruments (MoPED) і досліджень науковців запропоновано дефініцію
поняття «цифрова компетентність співробітника ОНПУ» – інтегроване
поняття, в основу якого покладено мотивацію, здатність до саморозвитку,
удосконалення набутих знань, умінь, навичок із цифрових технологій для
професійного зростання; здатність ефективно використовувати знання,
уміння, навички під час розв’язання професійних завдань за допомогою
сучасних цифрових технологій.
Визначено структуру ЦК співробітників ОНПУ (компоненти (ціннісномотиваційний, інформаційно-знаннєвий, операційно-діяльнісний); критерії
(мотиваційний, когнітивний, діяльнісний); показники та рівні (високий,
достатній, низький) для оцінки проміжних результатів дослідження.
Хід дослідження та основні результати, які були отримані у першому
розділі, відображено в опублікованих автором роботах: [66]; [88]; [89]; [90].
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РОЗДІЛ ІІ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО
НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УНІВЕРСИТЕТІ
У розділі відображено побудову структури та розроблену модель
ІМЗРЦКCОНПУ, визначено переваги її використання. Обґрунтовано й
описано методику використання ІМЗРЦКCОНПУ; розкрито особливості
застосування зазначеного інформаційно-методичного забезпечення; описано
технологічні аспекти щодо використання цифрових технологій, зокрема
сервісів G Suite, для розвитку в співробітників організаційно-навчальних
підрозділів

університету

прикладами

ефективність

забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності;

застосування
цифрової

проілюстровано

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті.
2.1. Основні напрямки використання цифрових технологій у
діяльності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті
Сучасний університет являє собою досить складну соціальну, освітню й
науково-дослідну систему. Організація високоякісної підготовки майбутніх
фахівців у контексті їх конкурентоспроможності на ринку праці, їхньої
професійної та соціальної мобільності вимагає не тільки ефективної
організації освітнього процесу, а й запровадження цілого комплексу заходів
щодо його належного забезпечення [97, c. 104–106].
У складній взаємозалежності й взаємозумовленості сукупності таких
заходів вагоме місце посідає робота організаційно-навчальних підрозділів
університету із управління освітнім процесом. На підставі філософського
принципу

необхідної

різноманітності

У.

Ешбі

запропонував:

для
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забезпечення ефективності самого управління складність керуючої системи
не повинна поступатися складності об’єкта управління. Це цілком стосується
й організації управління такою складною соціальною системою, яку являє
собою сучасний університет [59].
Провідним складником функціонування університету є навчальнометодична діяльність.
Навчально-мотодична
співробітників

різних

діяльність
ОНПУ.

забезпечується

роботою

Організаційно-навчальний

підрозділ

університету – це структурна одиниця ЗВО, яка діє на основі: Конституції і
законів України, зокрема «Про освіту» [175], «Про вищу освіту» [168];
нормативних актів Міністерства освіти і науки України; Положення про
державний заклад вищої освіти; Положення про організацію освітнього
процесу у закладах вищої освіти; Статуту університету; інших нормативноправових документів із питань вищої освіти. Організаційно-навчальні
підрозділи можуть як підпорядковуватися, так і не підпорядковуватися іншим
підрозділам університету. ОНПУ здійснюють свою роботу у взаємодії з
різними

підрозділами

ЗВО,

зокрема

з

кафедрами,

відділом

кадрів,

бухгалтерією, бібліотекою, іншими ланками університету, а також із
органами студентського самоврядування. Загальне керівництво такими
підрозділами здебільшого здійснюють заступники директорів (деканів)
інститутів

(факультетів)

або

проректори

університету

залежно

від

функціональних обов’язків і підпорядкування.
Керівництво діяльністю безпосиредньо в організаційно-навчальних
підрозділах здійснюється керівником (завідувачем), який призначається з
числа фахівців, які мають досвід і відповідний стаж організаційної та
адміністративної роботи у ЗВО.
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Під

час

організації

освітнього

процесу

організаційно-навчальні

підрозділи діють відповідно до стандартів освітньої діяльності та прийнятих у
ЗВО нормативів і правил.
Виконання
підґрунтям

для

вимог

стандартів

функціонування

освітньої

діяльності

є

організаційно-навчальних

важливим
підрозділів

університету, а дотримання «внутрішніх» напрямів і правил, що діють у ЗВО,
дозволяють реалізувати ідеї автономії ЗВО в освітньому середовищі загалом.
Узагалі відділ(и) організаційного-навчального забезпечення освітнього
процесу є одним із основних структурним підрозділів університету, через
який (які) проводиться здебільшого освітня діяльність, управління та
контроль за організацією навчально-методичної роботи університету [95,
c. 31-36].
До ОНПУ належать: навчальні відділи; навчально-наукові центри;
науково-методичні центри; науково-дослідні лабораторії тощо. За своїми
напрямами вони можуть бути як загальноуніверситетськими, так і перебувати
в структурі інших підрозділів університету.
Для

більш

чіткого

розуміння

процесу

розвитку

цифрової

компетентності працівників ОНПУ необхідно розглянути основні напрями
роботи зазначених вище організаційно-навчальних підрозділів університету
[95, c. 31-36]:
Організаційне забезпечення освітнього процесу (навчальні відділи
структурних підрозділів університету):
•

організація роботи щодо розроблення проєктів навчальних планів,

структурно-логічних схем підготовки фахівців;
•

розроблення

робочих

навчальних

планів

і

навчального навантаження науково-педагогічного працівника;
•

моніторинг навчальних досягнень студентів;

формування
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•

відпрацювання розкладу навчальних занять та інших документів

планування освітнього процесу;
•

планування використання аудиторного фонду;

•

планування й організація методичної роботи;

•

організація проведення заліково-екзаметаційних сесій та атестації

випускників.
Організаційне забезпечення освітнього процесу (науково-методичні
центри загальноуніверситетського підпорядкування, наприклад, НМЦ
стандартизації та якості освіти, НМЦ акредитації та ліцензування) [95,
c. 31-36]:
•

вивчення українського та світового досвіду вищої освіти і

розроблення

рекомендацій

із

вдосконалення

організації

та

науково-

методичного забезпечення освітнього процесу;
•

участь у плануванні та організації навчально-методичної роботи в

університеті на рівні, що забезпечує підготовку фахівців, які володіють
основними компетенціями в певній галузі професійної діяльності;
•

координація розроблення освітніх програм спеціальностей;

•

підведення підсумків, аналіз роботи та сприяння впровадженню

інноваційних розробок у навчально-методичну роботу й освітній процес
інститутів (факультетів);
•
надання

організація та проведення контролю всіх видів навчальних занять,
допомоги

навчальним

відділам

структурних

підрозділів

університету;
•

узагальнення

та

розповсюдження

прогресивного

досвіду

навчальної й методичної роботи, розроблення заходів і пропозицій щодо
вдосконалення освітнього процесу;
•
контролю

ведення обліку і проведення аналізу поточного та підсумкового
успішності

навчання

слухачів

і

студентів

(у

частині
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стипендіального забезпечення), розроблення заходів щодо підвищення якості
їх теоретичної й практичної підготовки;
•

організація вступної кампанії до закладу вищої освіти;

•

контроль і облік виконання навчального навантаження НПП;

•

планування й організація практик студентів;

•

розроблення пропозицій для ректора й Вченої ради університету

щодо удосконалення нормативно-правової бази організації освітнього
процесу та системи ступеневої освіти в університеті;
•

розроблення

нормативних,

інструктивних

і

методичних

документів університету з питань організації навчально-методичної роботи,
ліцензування й акредитації;
•

координація дій підрозділів із метою проведення процедур

ліцензування й акредитації;
•

контроль показників якості надання освітніх послуг навчальними

підрозділами

університету,

їх

відповідності

умовам

ліцензування

й

акредитації;
•

підготовка

випускової

документації,

організація

друку,

отримання, обліку та видачі документів державного зразка про здобуття
вищої освіти випускниками закладу освіти;
•

формування ліцензійних і акредитаційних справ до процедур

ліцензування й акредитації напрямів і спеціальностей.
Організаційне забезпечення освітнього процесу (науково-методичні
центри загальноуніверситетського підпорядкування з наукової діяльності,
наприклад,

НМЦ

досліджень,

наукових

проектів

та

програм)

[95, c. 31-36]:
•

організація

та

супровід

структурних підрозділів університету;

реалізації

наукових

досліджень
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•

розроблення проєктів наказів, організаційно-методичних вказівок

із питань освітнього процесу;
•

організація та проведення методичних засідань, конференцій,

семінарів, тренінгів, майстер-класів й інших заходів;
•

організація

та

проведення

Всеукраїнського

конкурсу

студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей;
•

організація та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад;

•

організація проведення заходів щодо підвищення кваліфікації

(стажувань) науково-педагогічних, наукових і педагогічних співробітників
університету;
•

організація та забезпечення освітнього процесу навчальною

літературою;
•

підготовка майбутніх докторів філософії, кандидатів і докторів

•

захист дисертаційних досліджень;

•

організація та проведення громадських проєктів [95, c. 31-36].

наук;

Зважаючи

на

зазначине,

можна

стверджувати,

що

основними

завданнями таких підрозділів університету є організація системи заходів,
спрямованих на вдосконалення підготовки фахівців, розвиток творчого
потенціалу НПП, упровадження інноваційних технологій навчання, науковометодичне забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення організації
освітнього процесу, а також організація «базових заходів», що спрямовані на
виконання основних статутних завдань ЗВО.
Розглянувши діяльність співробітників ОНПУ, під час якої відбувається
розвиток цифрової компетентності, варто розглянути історію розвитку
цифрових технологій, задля формування повноти уявлень щодо вивчення
досліджуваного питання.
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Початок ХХІ століття характеризує суспільство як -постіндустріальне
(інформаційне), у якому здійснюється інформатизація всіх галузей науки й
освіти. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес,
особливість якого полягає в тому, що домінувальним видом діяльності в
галузі суспільного виробництва є збирання, нагромадження, продукування,
оброблення, зберігання, передавання та використання інформації. Ці процеси
здійснюються на основі сучасних засобів процесорної й обчислювальної
техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну [120].
Інформатизація суспільства, як наголошується в сучасній науковій
літературі, забезпечує:
−

активне використання інтелектуального потенціалу, що постійно

розширюється,

сконцентрованого

в

друкованому

фонді,

науковому,

виробничому та іншому видах діяльності його членів;
−

інтеграцію цифрових технологій із науковим, виробничим,

ініціювальним

розвитком

усіх

сфер

суспільного

виробництва,

інтелектуалізацію трудової діяльності;
−

високий рівень інформаційного обслуговування, доступність

будь-кого з членів суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію
представленої інформації, правдивість використаних даних.
Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, із розвитком
комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних
мереж (інтернет), мультимедійних технологій [137].
Цифрові технології – засоби, пов’язані зі створенням, збереженням,
передачею, обробленням і управлінням інформацією. Цей широко вживаний
термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування
та роботи з даними (інформацією). Концепція цифрових технологій була
додана до елемента комунікації і виникла у 80-тих роках попереднього
століття. Наразі цифрові технології включають апаратні засоби (комп’ютери,
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сервери тощо) та програмне забезпечення (операційні системи, мережеві
протоколи, пошукові системи тощо) [62]. Можливості цифрових технологій
широко застосовують в освітньому процесі, тому в певному розумінні їх
можна віднести до педагогічних технологій.
Найвірогідніше, будь-яка педагогічна технологія – це насамперед
інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання
становить отримання та перетворення інформації.
За Дж. Велінгтоном, інформаційні технології – це системи, створені для
виробництва, передачі, відбору, трансформації (оброблення) і використання
інформації у вигляді звуку, тексту, графічного зображення та цифрової
інформації [39].
Для більш чіткого розуміння етапів розвитку цифрової компетентності
співробітників ОНПУ варто розглянути періоди розвитку інформаційних
технологій.
Якщо як ознаку інформаційних технологій вибрати інструменти, за
допомогою яких проводиться оброблення інформації (інструментарій
технології), то можна виділити такі етапи її розвитку :
1-й етап (до другої половини XIX ст.) – «Ручна» інформаційна
технологія, інструментарій якої становили: перо, чорнильниця, книга.
Комунікації здійснювалися ручним способом шляхом переправлення через
пошту листів, пакетів, депеш. Основна мета технології – представлення
інформації в потрібній формі [233].
2-й етап (із кінця XIX ст.) – «Механічна» технологія, оснащена більш
досконалими засобами доставлення пошти, інструментарій якої становили:
друкарська машинка, телефон, диктофон. Основна мета технології –
представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами [233].
3-й етап (40-і – 60-і рр. XX ст.) – «Електрична» технологія,
інструментарій якої становили: великі ЕОМ і відповідне програмне
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забезпечення,

електричні

друкарські

машинки,

ксерокси,

портативні

диктофони. Основна мета інформаційної технології починає переміщуватися
з форми представлення інформації на формування її змісту [233].
4-й етап (із початку 70-х рр. XX ст.) – «Електронна» технологія,
основним інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створені на їх базі
автоматизовані

системи

управління

(АСУ)

й

інформаційно–пошукові

системи, оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних
комплексів. Центр ваги технології ще більш зміщується на формування
змістовної сторони інформації для управлінського середовища різних сфер
суспільного життя, особливо на організацію аналітичної роботи [233].
5-й етап (з середини 80-х рр. XX ст.) – «Комп’ютерна» («нова»)
технологія, основним інструментарієм якої є персональний комп’ютер із
широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення.
На цьому етапі відбувається процес персоналізації АСУ, що проявляється у
створенні систем підтримки прийняття рішень певними фахівцями. Подібні
системи мають умонтовані елементи аналізу та штучного інтелекту для
різних рівнів управління, реалізуються на персональному комп’ютері та
використовують телекомунікації. У зв’язку з переходом на мікропроцесорну
базу істотним змінам піддаються і технічні засоби побутового, культурного й
іншого призначень [233].
6-й етап (вдосконалюється) – «Мережева технологія» (іноді її
вважають

частиною

комп’ютерних

технологій).

Починають

широко

використовуватися в різних галузях глобальні та локальні комп’ютерні
мережі. Їй пророкують у найближчому майбутньому бурхливе зростання,
зумовлене популярністю її засновника – глобальної комп’ютерної мережі
Internet [214].
Усі ці етапи покладено в основу досліджуваної нами проблеми розвитку
цифрової компетентності працівників ОНПУ.
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З появою персональних комп’ютерів виник термін «нові інформаційні
технології», під яким розуміють упровадження нових підходів до освітньоорганізаційного процесу, орієнтованого на розвиток інтелектуально-творчого
потенціалу людини з метою підвищення його ефективності завдяки
застосуванню сучасних технічних засобів. На сучасному етапі методи,
способи та засоби безпосередньо взаємопов’язані з цифровими пристроями,
тому їх іще називають цифровими технологіями [233].
Нові цифрові технології характеризуються наявністю всесвітньої
мережі – інтернет, зокрема такими її сервісами, як електронна пошта,
телекомунікації, що надають широкі можливості. Жива комунікація
невід’ємна від цифрових технологій, тому на сучасному етапі розвитку
технічних

і

програмних

засобів

цифрові

технології

називають

ще

інформаційно-комунікаційними. У цих комунікаціях цифрові пристрої
посідають основне місце, оскільки забезпечують комфортну, індивідуальну,
різноманітну, високоінтелектуальну взаємодію об’єктів комунікації.
Узагалі

цифрові

технології

можна

визначити

як

сукупність

різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються
для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження й
управління інформацією.
По-перше, упровадження цифрових технологій у сучасну освіту суттєво
прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального
досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини
до іншої.
По-друге, сучасні цифрові технології, підвищуючи якість навчання й
освіти, дають змогу людині успішніше та швидше адаптуватися до
навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині змогу
одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в майбутньому.
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По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є
важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам
інформаційному суспільству та процесу модернізації традиційної системи
освіти в світлі вимог постіндустріального суспільства [116].
Важливість і необхідність впровадження цифрових технологій у
діяльність

організаційно-навчальних

підрозділів

обґрунтовується

міжнародними експертами та вченими. Цифрові технології торкаються всіх
сфер діяльності людини, але, мабуть, найбільш істотний позитивний вплив
вони мають на освіту, оскільки відкривають можливості впровадження
абсолютно нових методів як викладання і навчання, так і організації
освітнього процесу.
Глобальне впровадження цифрових технологій у всі сфери діяльності
людини,

формування

нових

комунікацій

і

високоавтоматизованого

інформаційного середовища стало не тільки початком перетворення
традиційної

системи

освіти,

а

й

першим

кроком

до

формування

інформаційного суспільства.
Головними

чинниками,

які

зумовили

впровадження

цифрових

технологій в освіту, стали виклики, зроблені людству XXI століттям [215]:
−

необхідність переходу суспільства до нової стратегії розвитку на

основі знань і високоефективних цифрових технологій;
−

фундаментальна залежність нашої цивілізації від тих здібностей і

якостей особистості, що формуються освітою;
−

можливість успішного розвитку суспільства тільки на засадах

ефективного використання цифрових технологій;
−

найтісніший зв’язок між рівнем добробуту нації, національною

безпекою держави та станом освіти, застосуванням цифрових технологій.
−

прикладом успішної реалізації цифрових технологій стала поява

інтернету – глобальної комп’ютерної мережі з її практично необмеженими
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можливостями

збирання

та

збереження

інформації,

передавання

її

індивідуально кожному користувачеві.
Інтернет швидко знайшов застосування в науці, освіті, зв’язку, засобах
масової інформації, включаючи телебачення, у рекламі, торгівлі, а також в
інших галузях людської діяльності. Проте варто враховувати, що це потребує
значних витрат на організацію освітнього процесу порівняно з традиційними
технологіями, що пов’язано з необхідністю використання значної кількості
технічних (комп’ютери, модеми тощо), програмних (підтримка технологій
навчання) засобів, а також із підготовкою додаткової організаційнометодичної допомоги [55].
Цифрові технології сьогодення дозволяють удосконалювати механізми
управління освітнім процесом у ЗВО. Заклад вищої освіти який широко
використовує цифрові технології сьогодення під час освітнього процесу та в
процесі його організації, є конкурентноздатним на ринку.
Для забезпечення діяльності організаційно-навчальних підрозділів
широко

використовують

опитувальники,

бази

текстові

даних,

редактори,

електроний

табличні

зв’язок,

процесори,

онлайн-презентації,

різноманітні програмні продукти (додатки), які допомагають в рази
поліпшити роботу ОНПУ.
Текстові редактори допомагають співробітникам ОНПУ обробляти,
зберігати та передавати значний потік даних, який забезпечує діяльність ЗВО.
Табличні процесори допомагають співробітникам ОНПУ швидко та легко
створювати, знаходити небхідну інформацію, працювати з цифрами,
розробляти графіки, діаграми, моніторити успішність у ЗВО. За допомогою
онлайн-презентацій співробітники ОНПУ можуть демонструвати статистику
та динаміку (звітування) на методичних зборах.
Бази даних допомагають зберігати великий потік інформації [206],
зокрема про студентів та співробітників. Такі бази дозволять, не залежно в
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якому відділі працює співробітник, швидко та легко додавати, змінювати
(редагувати), видаляти певні дані, вести облік певних різноманітних даних
(відповідно до ступеня допуску, до роботи з цими базами даних).
За допомогою електронної пошти кожен працівник може отримувати,
передавати певну робочу документацію швидко та легко, не витрачаючи час
на дорогу (якщо підрозділи знаходяться у різних будівлях) і на паперові носії.
Є безліч додаткових цифрових продуктів, які можуть знайти широке
застосування під час організації освітнього процесу співробітниками ОНПУ.
Значний ринок цифрових продуктів надає змогу ЗВО будувати єдиний
інформаційни простір швидко та легко, не витрачаючи певні матеріальнотехнічні засоби, великі грошові вливання та певні людські ресурси [26].
Аналізуючи вище зазначене, розуміємо, що сучасні заклади вищої
освіти, зокрема університети, мають широко використовувати цифрові
технології сьогодення, зокрема хмарні технології, для розбудови освітнього
середовища. Також усвідомлюємо, що з початком впровадження цифрових
технологій у діяльність ОНПУ під час організації освітнього процесу,
співробітники зіштовхуються з потребою розвитку ЦК.
Розуміємо, що для розвитку цифрової компетентності у співробітників
ОНПУ доцільно розробити та впровадити інформаційно-методичного
забезпечення.

Інформаційно-методичне

забезпечення

дозволить

співробітникам постійно фахово зростати, удосконалювати виконання
професійних завдань, забезпечить належний розвиток ЗВО.
2.2.
забезпечення

Змістова
розвитку

характеристика
цифрової

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті
Розглядаючи будову ІМЗРЦКCОНПУ, варто з’ясувати, що являє собою
інформаційно-методичне забезпечення.
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C. Петренко зазначає, що інформаційно-методичне забезпечення є
сукупністю методів, методик і процедур оброблення інформації, а також
оброблення відомостей про стан галузі, яка досліджується. Інформаційне
забезпечення включає інформаційну систему, що є комунікаціями персоналу
щодо питань, які стосуються їхньої професійної діяльності та дають змогу
працівникові професійно зростати [163, с. 96-97].
Інформаційно-методичне забезпечення – це сукупність необхідних і
достатніх

умов

навчання,

що

гарантують

задоволення

потреб

в

інформаційних джерелах і приписах, тобто в сукупності документації, у якій
накопичені певні знання [174].
Організація

підвищення

кваліфікації,

професійна

перепідготовка

педагогічних і керівних співробітників забезпечується за допомогою
розробленого інформаційно-методичного забезпечення в ЗВО. Методичне
співробітництво молодих спеціалістів і педагогічних працівників забезпечує
професійне зростання у галузі ЦТ.
ІМЗРЦКCОНПУ здійснюється за допомогою навчальних матеріалів
(підручники, посібники тощо) й електронних ресурсів; реалізується з
обов’язковим супроводженням освітньої діяльності певними методичними
матеріалами. Під час розроблення інформаційно-методичних матеріалів
враховуються ті обставини, що на самостійне пізнання цифрових технологій
відведена значна частка часу [67].
Інформаційно-методичне
компетентності

співробітників

забезпечення

розвитку

організаційно-навчальних

цифрової

підрозділів

в

університеті – сукупність необхідних і достатніх умов навчання, основою
яких є належна інформаційна база вивчення цифрових технологій, що надає
можливість

співробітникам

університеті

розвивати

організаційно-навчальних

цифрову компетентність

задля

підрозділів

в

удосконалення

виконання посадових обов’язків.
Нормативно-правове

забезпечення

щодо

розвитку

цифрової

компетентності окреслене Законом України «Про вищу освіту», стандартами
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вищої освіти (державними, галузевими та ЗВО), актами Міністерства освіти і
науки України та ЗВО, програмою Європейської комісії DigComp 2.0 [237].
Розглянемо

структуру

інформаційно-методичного

забезпечення

розвитку цифрової компетентності в співробітників ОНПУ (див. рис. 2.1.):

Інформаційно-методичне забезпечення розвитку
цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті

Інформаційна складова

Методична складова

Інформаційна база
(персонал, цифрові
технології, зокрема
сервіси G Suite)

Інформаційні
виклики

Тренінги, семінари, майстеркласи, обговорення, консультації,
дискусії тощо

Рис. 2.1. Структура інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті [67] (Джерело: створено автором самостійно)
Системне

відображення

інформаційно-методичного

забезпечення

розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті дозволило визначити дві складові: інформаційну та
методичну, які між собою взаємопов’язані та представлені як цілісне
утворення. Інформаційна складова містить інформаційні виклики та
інформаційну базу (персонал, цифрові технології, зокрема сервіси G Suite).
Методична

складова

включає

тренінги,

семінари,

майстер-класи,

обговорення, консультації, дискусії тощо, які дозволяють розвивати цифрову
компетентність
університеті

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в
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Запропонована структура дає змогу рекомендувати методику створення
навчальної програми для підвищення кваліфікації співробітників ОНПУ, яка
повинна бути спрямована на:
– оброблення та накопичення вхідної інформації;
– розподіл

навчальної

інформації

на

навчальні

елементи

та

встановлення їх структурних зв’язків;
– встановлення послідовності опанування інформації за темами;
– вибір виду заняття;
– структурування програми за модулями [67].

Завдяки інформаційно-методичному забезпеченню практичних занять
співробітник

отримує

завдання

практично-проблемного

характеру,

рівнозначні за ступенем складності. Усі практичні завдання плануються і
проектуються заздалегідь у процесі розроблення методичних рекомендацій.
Підбір

навчального

матеріалу

дозволяє

поступово

нарощувати

складність проблем, що розв’язуються, а в сукупності – комплексно
узагальнювати теоретичні знання та формувати системні навички з вивчених
тем [67].
Цифрові технології дозволяють ефективно використовувати час і
забезпечують

повноцінне

наповнення

інформаційно-методичного

забезпечення розвитку цифрової компетентності в співробітників ОНПУ.
Основою інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової
компетентності в співробітників ОНПУ є навчально-методичний комплекс,
який складається з:
1) навчальної програми;
2) робочого плану;
3) конспекту лекцій;
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4) засобів для проведення поточного контролю: контрольних завдань до
практичних і лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня
засвоєння матеріалу;
5) переліку навчальної та навчально-методичної літератури.
Навчально-методичний комплекс – це сукупність нормативних і
навчально-методичних матеріалів у паперовій і в електронній формах,
необхідних і достатніх для ефективного виконання слухачами певної
освітньої

програми,

передбаченої

планом

роботи

ЗВО.

Навчально-

методичний комплекс повинен забезпечити всі основні етапи освітнього
процесу – повідомлення освітньої інформації, її сприйняття, закріплення й
удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль, та
забезпечити реалізацію основних функцій освітнього процесу [81].
Навчально-методичні

матеріали,

що

включаються

в

навчально-

методичний комплекс, повинні відповідати сучасному рівневі розвитку науки,
техніки та технології, передбачати логічно послідовний виклад змісту
матеріалу, використання сучасних методів і технічних засобів освітнього
процесу, що дозволяють глибоко оволодівати навчальним матеріалом і
набувати нових умінь.
Для успішного розвитку цифрової компетентності в співробітників
ОНПУ (умінь, навичок, становлень, ціннісних установок, мотивів щодо
впровадження нових цифрових технологій, постійний саморозвиток у цьому
аспекті) було проведено серію майстер-класів, тренінгів, семінарів на теми:
«Хмарні технології в управлінській діяльності», «Використання сервісів
G Suite

співробітниками

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті», «Інформаційно-методичне забезпечення розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

університету». Усі перелічені вище заходи відбувалися з урахуванням
психолого-педагогічних особливостей освіти дорослих (Додаток Є).
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У

результаті

проведених

заходів

співробітники

організаційно-

навчальних підрозділів в університеті змогли:
-

зрозуміти поняття: цифрові технології, інноваційні технології,

технології дистанційної освіти, технології та сервіси Веб 2.0;
-

зрозуміти

шляхи

використання

інноваційних

цифрових

технологій під час організації освітнього процесу в ЗВО;
-

зрозуміти зв’язок сучасних освітніх трендів і ЦТ;

-

уміти застосовувати цифрові технології в освітньому просторі

відповідно до освітніх цілей;
-

зрозуміти

методи

організації

роботи,

зокрема

на

основі

використання цифрових технологій (сервісів Веб 2.0) і проєктної методики;
-

зрозуміти шляхи використання інтернет-сервісів і цифрових

технологій для організації освітнього процесу;
-

уміти створювати навчальні е-ресурси різного формату: текстові,

мультимедійні, аудіо, відео;
-

зрозуміти поняття ефективної комунікації та співробітництва на

основі цифрові технології;
-

зрозуміти поняття електронного освітнього середовища та

єдиного інформаційного простору.
-

оцінити якість використання інноваційних цифрових технологій

під час організації освітнього процесу ЗВО;
-

описувати та прогнозувати освітні тренди залежно від розвитку

цифрових технологій;
-

визначати

та порівнювати

шляхи використання

цифрових

технологій залежно від робочих завдань;
-

проектувати освітню політику сучасного освітнього закладу, що

ґрунтується на системному підході використання ЦТ;
-

ефективно застосовувати цифрові технології під час організації

освітнього простору відповідно до освітніх цілей;
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-

створювати навчальні е-ресурси різного формату: текстові,

мультимедійні, аудіо, відео та набути здатності аргументувати шляхи й
методи їх використання залежно від освітніх цілей;
-

інтегрувати цифрові технології в освітній простір;

-

застосовувати інтернет-сервіси для розв’язання робочих завдань

та для ефективної комунікації, співробітництва в змішаному навчанні.
Під час проведення заходів із розвитку ЦК в співробітників ОНПУ, ми
керувалися такими принципами:
−
G Suite,

наочності – демонстрація цифрових технологій, зокрема сервісів
на

конкретних

прикладах

для

унаочнення

та

можливості

співробітниками використовувати їх у професійній діяльності;
−

практичності – здатність співробітником ОНПУ добирати ЦТ,

зокрема сервіси G Suite, відповідно до поставлених професійних завдань і в
результаті досягнення поставленої мети;
−

систематичності

–

постійному

цілеспрямованому

розвитку

цифрової компетентності в співробітників ОНПУ, поступове використання
ЦТ, зокрема сервісів G Suite, від легких поставлених завдань до складних.
Проведені заходи дозволили досягти поставленої мети:
1.

Співробітники

ОНПУ

отримали

теоретичні

знання

щодо

можливостей, переваг, недоліків, призначення цифрових технологій, зокрема
сервісів G Suite;
2.

Сформували практичні вміння та навички під час використання

зазначених сервісів, навчилися підбирати їх відповідно до поставлених
завдань;
3.

Розвинули

самооцінювання

власного

рівня

опанування

цифровими технологіями, ціннісні установки на поглиблення власних знань,
умінь, навичок.
Наразі

методологія

переорієнтовується

з

навчання

та

наукової

лекційно-інформативної

роботи
на

в

ЗВО

індивідуально-
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диференційовану, особистісно орієнтовану форму. У зв’язку з цим необхідно
розробляти інтерактивний методичний комплекс забезпечення розвитку
цифрової компетентності в співробітників ОНПУ у форматі електронної
системи

«Інформаційна

система

підтримки

діяльності

організаційно-

навчальних підрозділів університету на базі G Suite».
Для

визначення

стану

розвитку

цифрової

компетентності

в

співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті було
деталізовано

компоненти,

критерії,

показники

та

діагностичний

інструментарій (Табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Компоненти, критерії та показники діагностування розвитку ЦК

Критерії

Компонент

співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті

Показники

Мотиваційний критерій

Ціннісно-мотиваційний компонент

‒ здатність співробітників

використовувати цифрові технології;
‒ уміння будувати алгоритми
використання цифрових технологій;
‒ уміння правильно підбирати цифрові
технології, зокрема сервіси G Suite, під
час виконання професійних завдань;
‒ переборювання труднощів із
використання цифрових технологій;
‒ проведення рефлексійного аналізу
власної діяльності;
‒ застосування теоретичних знань,
здобутих на практиці, у процесі
саморозвитку;
‒ застосування знань, умінь і навичок
під час стандартних і нестандартних
професійних завдань.

Діагностичний
інструментарій
спостереження
за
співробітниками ОНПУ
під час підвищення
кваліфікації
та
професійної діяльності,
анкетування,
тестування (Додаток А)
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Продовження таблиці 2.1

Когнітивний критерій
Діяльнісний критерій

компонент
компонент

Операційно-діяльнісний

Інформаційно-знаннєвий

‒ теоретична готовність

анкетування,
співробітників ОНПУ до
тестування,
розв’язання професійних завдань за спостереження
за
допомогою сучасних цифрових
співробітниками
технологій, зокрема сервісів
ОНПУ
під
час
G Suite;
майстер-класів,
‒ знання теоретичних основ аналізу консультацій, лекцій,
та прийняття рішень під час освітньої тренінгів, виконання
діяльності;
практичних завдань і
‒ організація професійної діяльності професійних завдань.
з урахуванням алгоритмів
використання цифрових технологій;
‒ можливість оцінювати,
аналізувати та прогнозувати
результати професійної діяльності.
‒ уміння застосовувати теоретичні
виконання завдань
знання на практиці;
діагностичного
‒ проводити систематичну і
характеру під час
цілеспрямовану роботу щодо
майстер-класів,
удосконалення виконання
тренінгів, професійної
професійних завдань за допомогою
діяльності,
цифрових технологій, зокрема
їх аналіз (Додаток В).
сервісів G Suite.
‒ здійснювати прогнозування
результатів професійної
діяльності під час
використання цифрових
технологій.

(Джерело: створено автором самостійно)
Однак освіта ніколи не буває завершеною. Процес удосконалення
інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності в
співробітників ОНПУ передбачає [67]:
– постійний аналіз сприйняття навчального матеріалу та готовность

співробітників ОНПУ впроваджувати в життя його основні принципи;

96
– оцінювання

індивідуальних

запитів

і

вдосконалення

методів

підготовки співробітників ОНПУ до сприйняття інформації щодо цифрових
технологій;
– забезпечення співробітників ОНПУ базовою інформацією щодо

цифрових технологій, із цією метою надати доступ до навчально-методичного
комплексу за допомогою сервісів G Suite;
– удосконалення зворотного зв’язку зі співробітниками ОНПУ й

оцінювання їхніх здобутків [67].
Отже,

інформаційно-методичне

забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності з використанням сервісів G Suite характеризується відкритим
доступом до необхідних відомостей і даних усім учасникам освітнього
процесу.
Під час створення зазначеного інформаційно-методичного забезпечення
розвитку цифрової компетентності співробітників ОНПУ потрібно керуватися
і такими принципами:


системності (встановлення необхідних зв’язків між структурними

елементами,

які

забезпечують

сумісність

і

взаємодію

з

іншими

компонентами);


розвитку

(відкритості)

(можливість

поповнення,

оновлення

функцій і складу без порушення функціонування);


сумісності (інформаційні інтерфейси, завдяки яким воно зможе

взаємодіяти з іншими системами згідно з вимогами);


економічної ефективності (раціональне співвідношення між

витратами

на

створення

цільовими

ефектами,

інформаційно-методичного

включаючи

кінцеві

забезпечення

результати,

отримані

та
від

автоматизації (грошові затрати, економія часу, певні зручності, нові функції,
імідж, тощо);
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безпеки даних (захищеність під час усіх видів робіт із

інформацією);


продуктивності

(можливість

одночасно

виконувати

різну

кількість поставлених завдань);


адаптації (можливість модифікувати інформаційно-методичне

забезпечення під різні потреби та види діяльності) [81].
Розглядаючи перелік названих принципів, зазначаємо, що вони
доповнють перелік тих, які було представлено нами раніше. Ці принципи
будуть покладені в основу будови нашого інформаційно-методичного
забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті.
Під час організації освітнього процесу співробітники ОНПУ створюють
та використовують певну інформаційну систему, що в своїй структурі
об’єднує цифрові засоби та методи їх використання. Для більш чіткого
розуміння варто розглянути термін «система», що походить від грецького
слова «systema» й означає «ціле, складене з частин, об’єднання». Система – це
комплекс елементів, їх властивостей, взаємодія між якими визначає створення
нової якісної єдності [67].
«Інформаційна система» – «організаційно впорядкована сукупність
документів (масивів документів) й інформаційних технологій, у тому числі з
використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та
призначені для зберігання, оброблення, пошуку, розповсюдження, передачі та
надання інформації» [167].
Л. Берталанфі, один із засновників загальної терії систем, визначав
систему як комплекс поєднаних в одне ціле елементів [155]. Найголовнішим
принципом теорії систем є декомпозиція її на окремі підсистеми, які в свою
чергу є системами нижчої ланки.
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Існує багато визначень поняття «інформаційна система», але єдиного
сталого і узагальненого визначення немає. Залежно від різних факторів і в
різних випадках застосовуються різні підходи й означення.
Є. Панченко («Економічна енциклопедія») зазначає, що в основі
інформаційної системи знаходиться сукупність інформаційних моделей, які
окреслюють і впорядковують інформаційні потоки під час управління за
допомогою певних алгоритмів і процедур фіксування й оброблення
інформації [81].
І. Вовчак твердить, що якщо до визначення поняття «інформаційна
система» застосувати ресурсний підхід, то її можна трактувати як сполучення
засобів і методів під час виробництва, скупчення, перетворення та
використання інформаційних ресурсів підприємства з метою здійснення
користувачами основних функцій управління. Інформаційна система –
методологія, організація, елементи технічного та програмного забезпечення,
необхідні для введення та отримання інформації згідно із запитом
користувача. І. Вовчак виділяє такі основні види інформаційних систем:
інформаційно-пошукові,
консультативні.

інформаційно-довідкові,

Підґрунтям

для

такої

класифікації

інформаційноє

комплекси

використовуваних методів і засобів їх реалізації, технологічні процеси
оброблення даних, види та форми оброблюваної інформації, функціональна
орієнтація системи [41, с. 40-43].
Для більш чіткого розуміння будови інформаційної системи необхідно
розглянути її компоненти.
Розрізняють такі компоненти інформаційної системи:


структура системи – множина елементів системи та взаємозв’язків

між ними (наприклад, організаційна й виробнича структура організації);


функції кожного елемента системи (наприклад, управлінські

функції – прийняття рішень у певних структурних підрозділах організації);
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надходження та вилучення кожного елемента і системи загалом

(наприклад, матеріальні або інформаційні);


мета й обмеження системи та її окремих елементів (наприклад,

досягнення максимального результату) [167].
Опрацювання
загальноприйнятої

наукових
класифікації

джерел

дозволяє

інформаційних

встановити,

систем

не

існує,

що
їх

класифікують за різними ознаками. Отже, В. Ситник, Т. Писаревська,
Н. Єрьоміна, О. Краєва [155] виділяють таку класифікацію інформаційних
систем:


за рівнем або сферою діяльності: державні, територіальні

(регіональні), галузеві, об’єднання підприємств або установ, технологічних
процесів;


за рівнем автоматизації процесів управління: інформаційно-

пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки
прийняття рішень, інтелектуальні тощо;


за ступенем централізації оброблення інформації: централізовані,

децентралізовані, інформаційні системи колективного використання;


за ступенем інтеграції функцій: багаторівневі з інтеграцією за

рівнями управління, багаторівневі з інтеграцією за рівнями планування та ін.
Під «інформаційною системою» ми розуміємо: сукупність засобів
збору, оброблення, передачі, зберігання інформації для досягнення мети під
час управління. Вона належить до класу програмних продуктів, що
автоматизує та підтримує інформаційне введення певної діяльності.
Інформаційна система має ряд властивостей:


цілісність – функціонування окремих елементів розглядається з

позиції структури всієї системи;


забезпечення стійкості функціонування системи;



адаптивність до впливу зовнішнього серидовища;
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здатність адаптації шляхом зміни структури системи відповідно

до зміни мети ситсеми.
Мета інформаційної системи визначається відтворенням інформації, що
здійснюється управлінським апаратом. Відповідно можна стверджувати, що
вона забезпечує накопичення, передачу, збереження, оброблення, поєднання
та конкретизацію інформації.
Відмінність систем оброблення даних від інформаційних систем
полягає в акцентуванні призначення та цілях проєктування. Інформаційна
система створена під конкретний об’єкт і її впровадження реалізовується з
метою підвищення ефективності виробничої діяльності установи. Місією
інформаційної системи є збір, оброблення, реалізація інформації для
забезпечення продуктивного управління всіма ресурсами та забезпечення
інформаційного

і

технічного

середовища

установи.

Втілення

такої

інформармаційної системи установи відбувається шляхом як і залученням
комп’ютерної техніки, так і без їх використання [144, с. 20-25]. Використання
інформаційних систем, що створюються без залучення значної кількості
комп’ютерної техніки, є економічно вигідним рішенням.
Залежно від рівня автоматизації виділяють такі інформаційні
системи:


ручні, коли всю роботу виконує співробітник;



автоматизовані, де частково роботу виконує машина, а частково

–

співробітник установи;


автоматичні, де весь обсяг робіт виконується без залучення

людської праці.
Більшість інформаційних систем сьогодення є автоматизованими. Їх
можна класифікувати за такими показниками:
1) сферою функціонування об’єкта управління;
2) видами процесів управління;
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3) зовнішнього або внутрішнього користування;
4) рівнем у системі державного управління.
Інформаційні
використанні

системи

потенціалу

сьогодення

персонального

полягають

у:

комп’ютера

максимальному
та

середовища

розподіленої оброблення даних; модульній побудові (поєднання різних типів
архітектурних рішень у межах одного комплексу); економії ресурсів за
рахунок централізованого зберігання й оброблення інформації на вищих
рівнях;

наявності

ефективних

засобів

мережевого

системного

адміністрування.
Продуктом інформаційної системи, що виконує завдання установи, є
перетворена інформація. Оперативність отримання цієї інформації має
першочергове значення для оптимізації рішень, які приймаються, а також для
контролю за їх виконанням. Так, М. Білуха слушно зазначає, що технічні
засоби перетворення інформації є одним із основних критеріїв під час
класифікації інформаційних систем [97].
Освітньо-науковий процес відбувається в межах певної педагогічної
системи. «Педагогічна система – цілісна скінченна множина об’єктів
(елементів) і зв’язків між ними, які виділені з оточуючого її середовища за
ознакою належності виділених об’єктів і зв’язків до реалізації цілей навчання
та виховання учнів (педагогічних цілей) у даному навчальному закладі» [199].
Для

визначення

структури

інформаційної

системи

необхідно

розглянути види діяльності в ОНПУ, які потребують залучення сучасних ЦТ.
Зупинимося

безпосередньо

на

хмарних

технологіях

Веб

2.0

(класифікація за Є. Патаракіним), за допомогою яких можна організувати
колективну діяльність, зокрема:


спільний пошук і зберігання інформації;



спільне використання фотоматеріалів;



створення та спільне використання медіа-матеріалів;
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спільне створення та редагування гіпертекстів;



спільне редагування та використання в мережі текстових

документів, електронних таблиць, презентацій і інших документів;


спільне редагування та використання карт і схем;



спільна взаємодія на OnLine-дошках.

Використання названих технологій під час роботи дозволяє:
1) обмінюватися даними;
2) спілкуватися;
3) зберігати документи;
4) зберігати фотоматеріали;
5) зберігати аудіоматеріали;
6) зберігати відеоматеріали;
7) зберігати різні закладки [122, c. 4-5].
Концепція Є. Патаракіна щодо оброблення інформації змінює існуючі
уявлення про організацію й управління суттєвими за обсягами потоками
інформаційних

ресурсів,

здійснюваними

співробітниками

різних

організаційно-навчальних підрозділів ЗВО під час організації освітнього
процесу.

Використання

організувати

такої

автоматизацію

класифікації

діяльності

дозволяє

відповідних

впровадити
підрозділів.

й
Для

забезпечення організації колективної діяльності й автоматизації діяльності
організаційно-навчальних підрозділів ЗВО необхідним є створення хмарного
офісу, який можна використовувати безкоштовно [94].
Під «хмарним офісом» будемо розуміти простір:
- який забезпечує цілодобовий доступ до будь-якої робочої
документації 24/7;
- який забезпечує колективний доступ до певної спільної документації:
- який забезпечує обмін різними видами документів;
- який забезпечує спільне редагування документів:
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- який забезпечує постійне онлайн-спілкування;
- який забезпечує планування спільної роботи.
Як ми раніше обґрунтовували, для підтримки ефективної дільності
співробітників ОНПУ необхідне впровадження спеціальної інформаційної
системи підтримки дільності таких підрозділів [94].
Перевага серед хмарних сервісів надається сервісам G Suite, оскільки,
як зазначено у І розділі дисертації, вони є першочерговими під час роботи з
документами, поєднуючи в собі переконливі приклади хмарних технологій:
Gmail, Google-документи, Google-таблиці, Google-презентації тощо.
Для побудови інформаційної системи підтримки дільності ОНПУ на
базі G Suite варто врахувати такі принципи:


повноти інформаційного забезпечення;



адаптації;



ефективності;



інформаційної комунікації;



інформаційного забезпечення.

Розглядаючи зазначені принципи в розрізі освітньо-наукового процесу,
а точніше управління ним, маємо зазначити, що варто максимально
врахувати: інваріотивності й універсальності системи; адаптацію до потреб,
методів і стилю кожного учасника освітнього процесу; пряму участь кожного
учасника освітнього процесу з усіх рівнів ієрархічної структури університету;
можливість комунікації між усіма учасниками освітнього процесу; кожен
учасник освітнього процесу може швидко та легко надати й отримати доступ
до тієї чи іншої інформації незалежно від місця перебування.
Впрвадження та використання сервісів G Suite у роботі ОНПУ формує
інформаційну систему, включаючи підсистему управління, наявні ресурси та
правове забезпечення. В основі формування названої інформаційної системи
лежить комплексний підхід, що передбачає розгляд її структури та складників
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у єдиності (створення єдиного інформаційного простору університету). Для
забезпечення впровадження цієї системи в діяльність університету необхідні
такі компоненти – структурний (об’єктно-орієнтований) і функціональний
(процесний).
За таких умов об’єктом управління є діяльність організаційнонавчальних підрозділів під час організації освітнього процесу університету.
Об’єкт управління описується цільовими адаптивними функціями, що
дозволяють визначити ступінь досягнення кінцевої мети та можливі небажані
ситуації. Функції визначені, виходячи з мети створення інформаційної
системи на базі G Suite. Як приклад, це поставлені робочі завдання, що
вимагають швидкого реагування (тут і зараз), у певний проміжок часу та
залучення кількох ОНПУ.
Цілями ІСПДОНПУ на базі G Suite є відкритий і зручний доступ до
інформаційних ресурсів, активна співпраця всіх співробітників університету,
ефективній

діяльності

між

усіма

учасниками

освітнього

процесу

університету.
Інформаційна система, яку ми пропонуємо, належить до третього
покоління (Decision Support Systems – DSS) – інтерактивна комп’ютерна
система, призначена для підтримки різних видів діяльності в разі прийняття
рішень зі слабоструктурованих або неструктурованих завдань. Ця система
надає змогу виявляти різні підходи до розв’язання поставлених завдань. Така
інформаційна система дозволяє входження в неї з будь-якого персонального
комп’ютера, телефону, планшета тощо [81].
Отже, інформаційні системи підтримки діяльності організаційнонавчальних підрозділів на базі G Suite характеризується відкритим доступом
до необхідних відомостей і даних усіх учасників освітнього процесу.
Структуру ІСПДОНП на базі G Suite становить сукупність окремих її
частин – підсистем. Підсистема – це частина системи, яка виділена за певною
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ознакою. Тому структура інформаційної системи може бути представлена як
сукупність підсистем, що забезпечують інформаційне, технічне, математичне,
програмне, організаційне і правове забезпечення.
Під структурою ІСПДОНП на базі G Suite ми розуміємо характеристику
кожного елемента внутрішнього середовища системи, опис постійних зв’язків
між усіма її елементами, що забезпечує налагоджену роботу запропонованої
нами системи.
Розглянемо будову інформаційної системи підтримки діяльності
організаційно-навчальних

підрозділів

університету

на

базі

G

Suite

(див. рис. 2.2.). Ця схема дає нам уявлення про структуру ІСПДОНП на базі G
Suite на візуальному рівні [89].

Інформаційне
забезпечення

Програмне
забезпечення

Організаційне
забезпечення
Інформаційна
система
на базі G Suite

Технічне
забезпечення

Правове
забезпечення

Рис.2.2. Будова інформаційної системи підтримки діяльності організаційнонавчальних підрозділів університету на базі G Suite
(Джерело: створено автором самостійно)
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Інформаційне забезпечення – сукупність єдиної системи класифікації
повідомлень,

уніфікованих

систем

документації,

що

циркулюють

в

організаційно-навчальних підрозділах університету, а також методологія
побудови баз даних.
Технічне забезпечення – комплекс технічних засобів, призначених для
роботи.
Програмне забезпечення – сукупність математичних методів, моделей,
алгоритмів і програм для реалізації цілей і завдань, а також – для
нормального функціонування комплексу технічних засобів.
Організаційне забезпечення – сукупність методів і засобів, що
регламентують

взаємодію

співробітників

між

собою,

забезпечених

технічними засобами в процесі розроблення й експлуатації.
Правове забезпечення – сукупність правових норм, що визначають
створення, юридичний статус і функціонування та які регламентують порядок
одержання, перетворення й використання відомостей.
Розписані компоненти будови структури нашої інформаційної системи
повністю забезпечуються під час використанні сервісів G Suite.
Отже,

структура

інформаційної

системи

підтримки

діяльності

організаційно-навчальних підрозділів на базі G Suite характеризується
відкритим доступом до необхідної документації та даних для всіх учасників
освітнього процесу. Діяльність виокремленого співробітника в такій
інформаційній системі, що побудована на використанні сервісів G Suite,
можна представити за такою схемою (див. рис. 2.3.) [89]:

107
Співробітник організаційно-навчального підрозділу закладу вищої
освіти (університету)

Засоби
комунікації

- Gmail
- Google+
- Google-групи
- Google-чат

Засоби спільної
роботи

- Google-документи
(документи, таблиці,
презентації)
- Google-форми

- Google-Meet

Засоби планування
організаційних подій

- Google-календар

Засоби
сховища даних

Google-диск
Google-сейф

• Розклад
• Заходи на рівні
університету, інституту /

• Проєкти

факультету, кафедри,

• Спілкування

• Робоча документація

інших підрозділів

• Повідомлення

• Звітні матеріали

• Конференції

• Обговорення

• Накази

• Засідання спеціалізованих

• Консультація

• Положення

учених рад / ученої ради
університету

• Накази
• Положення
• Методичні матеріали
• Навчально-методичні
матеріали
• Програми
• Робоча документація

Співробітники закладу вищої освіти (університету)

Рис.2.3. Структура інформаційної системи підтримки діяльності організаційно-навчальних підрозділів університету на
базі G Suite [89] (Джерело: створено автором самостійно)
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Запропонована інформаційна система дозволяє розв’язувати такі
завдання:
-

збирання інформації з усіх інформаційних джерел університету;

-

отримувати,

оброблювати

та

передавати

інформацію,

що

відображає дільність організаційно-навчальних підрозділів університету й
забезпечує ефективне управління;
-

розподіл інформації між усіма учасниками освітнього процесу

(підрозділами, керівниками, співробітниками відповідно до їх участі в
управлінні);
-

підготовка й надання інформації, необхідної для забезпечення

управління всіма ресурсами університету, створення інформаційного та
технічного середовища [89].
Розроблена інформаційна система підтримки діяльності організаційнонавчальних підрозділів на базі G Suite функціонально забезпечує таке:


обчислювання;



відстежування;



зберігання;



комунікацію;



регулювання;



оптимізацію;



прогнозування;



аналітику;



документацію [89].

Розглядаючи функціональне забезпечення в розрізі освітньо-наукового
процесу, а точніше управління ним, маємо: якісне оброблення інформації за
всіма аспектами; відстежування і формування необхідної для управління
зовнішньої та внутрішньої інформації; постійне накопичення, збереження і
надання всієї необхідної інформації всім учасникам освітнього процесу в
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університеті; комунікація між усіма учасниками під час організації освітнього
процесу; швидкий пошук, доступ і надання необхідної інформації під час
організації освітнього процесу; найдоцільніше використання всіх ресурсів
інформаційної ситсеми для ефективного функціонування об’єкта управління;
визначення тенденцій, закономірностей і показників розвитку використання
сервісів G Suite під час організації освітнього процесу в університеті;
відображення основних показників дільності організаційно-навчальних
підрозділів; забезпечення отримання всіх форм документів [89].
Інформаційна система підтримки діяльності організаційно-навчальних
підрозділів на базі G Suite зосереджує в собі взаємодію таких елементів:
управління інформацією, суб’єктів управлінської діяльності й інформаційні
технології системи управління. Ця система забезпечує виконня функції
збирання, зберігання, оброблення та передачу інформації. Головними
принципами названої системи є принцип інформаційної безпеки (захищення
від несанкціонованого доступу) та принцип ефективності формування й
використання інформаційна система підтримки діяльності організаційнонавчальних підрозділів на базі G Suite [89].
Під час розгляду складних соціальних систем і їх об’єктів та створенні
інформаційно-методичного забезпечення розвитку ЦК (теоретичний

і

емпіричний рівні) доцільно застосувати метод моделювання, який дозволяє
побудувати модель і забезпечує уточнення, визначення характеристик
досліджуваної системи та її об’єктів із метою раціоналізації її використання.
Оскільки метод моделювання є універсальним для пізнання, тому
застосовується практично в усіх видах людської діяльності та полягає у
визначенні мети, вивченні об’єкта, вибору засобів і способів дій, реалізації
поставленої мети й оцінки досягнутого результату [144, с 119].
Моделювання – це метод непрямого практичного або теоретичного
маніпулювання об’єктом, під час якого досліджується не тільки об’єкт,
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поданий для розгляду, а й допоміжна штучна або природна система, що
перебуває в певному взаємовідношенні до пізнаваного об’єкта, здатна
заміщати його на певних етапах пізнання і надає під час її вивчення, у
кінцевому результаті, інформацію про студійований об’єкт [6, с 119].
К. Батороєв моделлю називає створену або вибрану суб’єктом систему,
яка відтворює істотні для цієї мети пізнання сторони (елементи, властивості,
відношення, параметри) об’єкта, що вивчається, і в силу цього знаходиться з
ним у такому відношенні заміщення та подібності, що її дослідження слугує
опосередкованим засобом отримання знання про цей об’єкт [8, с. 28].
О. Манакова вважає, що логіка побудови моделі полягає в такому:
-

визначення

базового

методологічного

підходу,

загальнопедагогічних і локальних принципів реалізації досліджуваного
процесу;
-

розроблення гіпотез дослідження на основі теоретичних джерел і

практики;
-

проєктування в закладах вищої освіти узагальненої моделі на

основі аналізу умов процесу;
-

конкретизація

основних

елементів

узагальненої

моделі,

конструювання структурно-функціональної моделі [129, с. 79–80].
На думку Н. Морзе, практична цілісність моделі полягає у визначенні
ступеня її відповідності ключовим компонентам об’єкта, який вивчається; на
її значущість впливають такі фактори, як: наочність, визначеність,
об’єктивність [140, с. 202-208].
Основним компонентом під час моделювання є не тільки аналіз будови
досліджуваного об’єкта або системи, дотеперішнього досвіду та бажаного
результату в майбутньому, а також аналіз течій сучасних тенденцій, протиріч
і перспективних напрямків розвитку. Важливим для методу моделювання є
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врахування процесів і взаємозв’язків, що сприятливо та перспективно
впливають на розвиток досліджуваного об’єкта.
Для

чіткого

розуміння

методу моделювання

варто

розглянути

походження терміна «модель».
Термін «модель» походить від латинського слова modus, modulus (міра,
образ, спосіб і т. ін.). Модель – це наважливіший інструмент наукового
пізнання, умовний образ об’єкта вивчення (або управління), що розробляється
дослідником, щоб відобразити характеристики об’єкта (властивості, зв’язок
між усіма елементами, структурні та функціональні параметри та ін.), що є
важливими для мети дослідження [131, с. 154].
Під час вивчення наукових і науково-практичних праць зустрічалися
різні трактування поняття «модель» – «основа»; «база для вивчення»;
«структура»; «формалізована теорія»; «репрезентація»; «система управління»
тощо.
Метод моделювання широко застосовується в сучасних педагогічних
дослідженнях закордоними й українськими вченими.
Необхідною
забезпечення

умовою

розвитку

для

побудови

цифрової

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті, що реалізовано на базі G
Suite і має описану вище структуру такої інформаційної системи, є побудова
моделі. Модель у цьому випадку – це до певної міри абстрактне поняття
еталона, що поєдує в собі зразок використання системи, комплекс
характеристик такого використання й безпосиредньо схему побудови об’єкта
(інформаційно-методичного забезпечення) та взаємозв’язків складових його
частин.
Під час побудови інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті за допомогою сервісів G Suite модель слугує
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орієнтиром розбудови щодо діяльності підрозділів певного типу та розвитку
ЦК у співробітників зазначених підрозділів. Така модель може і повинна
динамічно та безперервно вдосконалюватися з урахуванням зміни вимог до
побудови освітнього простору, зокрема під час організації діяльності
названих підрозділів. Організаціїя трудової діяльності в організаційнонавчальних підрозділах університету повинна будуватися на основі системноструктурного аналізу використання сучасних засобів ЦТ, а її елементи мають
взаємодіяти як змістовно, так і організаційно.
Отже, під моделлю інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті за допомогою сервісів G Suite розуміємо систему
взаємодіючих складників, що мають забезпечити досягнення поставленої
мети та передбачають наочність, спрямовану на позитивну динаміку під час
організації освітнього процесу, що ґрунтуються на основі компетентнісного,
системно-діяльнісного, ресурсного, практично орієнтованого підходів до
вибору форм і методів побудови освітнього простору.
Модель
технологічним,

структуровано

за

концептуально-цільовим,

організаційно-діяльнісним

і

змістово-

результативно-аналітичним

компонентами (блоками). Кожний компонент (блок) є невід’ємною частиною
цілісної системи та взаємопов’язаний із усіма іншими складниками.
Розроблена модель має графічне відображення структурно-функціональних
зв’язків побудови організації освітнього процесу та представлена в наочній
формі, що дає нам уявлення про об’єкт моделювання (див. рис. 2.4.) [89].
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ БЛОК
Мета: запровадження інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової
компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті за
допомогою сервісів G Suite
Концептуальний складник: аксіологічний, діяльнісний, компетентнісний,
синергетичний, системний підходи

ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БЛОК
Етапи проєктування:
- аналіз
- побудова алгоритму
- розроблення
- впровадження
- перевірка
- результативвності

Умови реалізації:
- відповідність вимогам
сьогодення
- компетентнісний
підхід
- вмотивованість
співробітників ОНП до
розвитку ЦК

Концепції:
- єдиний інформаційний
простір ЗВО
- розвиток ЦК
відповідно до розвитку
ЦТ
- навчання впродовж
життя

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ БЛОК
Етапи формування інформаційно-методичного забезпечення розвитку ЦК на базі G Suite

Організаційномоделювальний

Професійномотиваційний

Нормативнопроцесуальний

Досліднопрактичний

Процес використання інформаційно-методичного забезпечення розвитку ЦК на базі
G Suite
Форми використання:
Індивідуальна та групова робота;
Очна/Дистанційна (лекції,
майстер-класи, тренінги,
консультації)

Інструментарій: Gmail, Google-календар,
Google-диск, Google-документи, Googleформа, Google-групи, Google-meet та ін.

РЕЗУЛЬТАТИВНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЛОК
Сформоване й апробоване цілісне інформаційно-методичне забезпечення розвитку цифрової
компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті за
допомогою сервісів G Suite

Рис.2.4. Модель інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті
за допомогою сервісів G Suite
(Джерело: створено автором самостійно)
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Концептуально-цільовий компонент (блок) моделі представлений
метою, яка ґрунтується на забезпеченні запровадження ІМЗРЦКCОНПУ на
базі G Suite [89]. Крім того, для реалізації вказаної мети варто застосовувати
такі концептуальні складники: аксіологічний, діяльнісний, компетентнісний,
синергетичний, системний підходи.
Системний піхід (Н. Вінер, О. Кустовська, Є. Юдін та ін.) полягає в
розробленні методів і побудові складових інформаційно-методичного
забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті.
Синергетичний підхід (О. Вознюк, А. Євтодюк, Є. Князева та ін.)
полягає у самоорганізації всіх компонентів запропонованого інформаційнометодичного забезпечення розвитку ЦК, спрямованих на покращення
організації освітнього процесу, та виражені в просторовому структуруванні
всіх видів діяльності ОНПУ, під час яких у співробітників зазначених
підрозділів відбувається розвиток ЦК.
Аксіологічний підхід (Т. Варенко, Н. Гущина та ін.) полягає в побудові,
яка спрямована на особистісно-орієнтований підхід, що забезпечується
саморозвитком кожного
механізму,

у

який

учасника. Розуміння
покладено

управління

освітнього

процесу як

процесом

суб’єктного

представлення, розглядаємо за теорією К. Денекона, який зазначав, що
ефективним освітнім процесом може вважатися той, який «ціннісно
спрямований», та покликаний для формування індивідуальності [89].
Діяльнісний підхід (П. Гальперін, П. Підкасистий, М. Скаткін та ін.)
передбачає взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу (здобувачі
вищої освіти, викладачі, співробітники ОНПУ, адміністративні працівники) за
рахунок нашого забезпечення, який покликаний на взаємодію, та покладений
в основу організації й управління процесом для отримання підсумкового
результату.
Компетентнісний підхід (Ю. Бойчук, С Сисоєва, Л. Хоружа та ін.)
дозволяє модернізувати організацію діяльності ОНПУ за допомогою
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авторського інформаційно-методичного забезпечення розвитку ЦК. Як
зазначав В. Сєріков, саме в названих складниках відображається зміст
побудови освітнього процесу та передбачається набуття цілісного досвіду
розв’язання робочих завдань, виконання ключових функцій, соціальних
ролей,

вияв

компетенцій.

Запропоноване

інформаційно-методичне

забезпечення розвитку ЦК сприяє вдосконаленню вмінь розв’язувати
різноманітні робочі завдання, які виникають під час організації освітнього
процесу [89].
Змістово-технологічний компонент (блок) включає в себе особливості
інформаційно-методичного забезпечення розвитку ЦК на базі сервісів G Suite
і складників.
Особливості інформаційно-методичного забезпечення розвитку ЦК
на базі G Suite:


повне використання потенціалу сервісів G Suite у роботі;



модульна побудова;



економія

різного

типу

ресурсів

університету

за

рахунок

централізації зберігання й оброблення даних під час використанні сервісів G
Suite;


наявність

ефективних

централізованих

сервісів

G

Suite

мережевого системного адміністрування [99].
Розглядаючи зазначені особливості в розрізі освітньо-наукового
процесу, а точніше управління ним, маємо зазначити, що кожна особливість
забезпечує вирішення робочих моментів під час організації освітнього
процесу, та уможливлює створення єдиного комплексу із залученням сервісів
G Suite;
Організаційно-діяльнісний компонент (блок) включає етапи формування
та процес використання інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті за допомогою сервісів G Suite.
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Етапи формування інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті за допомогою сервісів G Suite:


Організаційно-моделювальний;



Професійно-мотиваційний;



Нормативно-процесуальний;



Дослідно-практичний.

Організаційно-моделювальний

етап

полягав:

у

науковому

обгрунтуванні ІМЗРЦКCОНПУ; залученні сервісів G Suite під час організації
освітнього

процесу

ОНПУ

та

розробленні

комплексу

методичних

рекомендацій; координації діяльності ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite.
Професійно-мотиваційний етап полягав: в аналізі функціональних
можливостей ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite під час організації освітнього
процесу; у дослідженні використання ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite для
розвитку в співробітників цифрової компетентності.
Нормативно-процесуальний етап полягав: у розгляді та вивченні
нормативних документів (законів, постанов, розпоряджень, актів тощо), які
забезпечують освітній процес у ЗВО.
Дослідно-практичний етап полягав: у проведенні експереминтальної
перевірки ефективності використання сервісів G Suite у діяльності
організаційно-навчальних підрозділів університету.
Об’єднавши всі складники етапів формування ІМЗРЦКCОНПУ на базі
G Suite під час організації освітнього процесу, маємо охарактеризувати
процес використання зазначеного інформаційно-методичного забезпечення.
Процес використання ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite включає:
–

форми використання (індивідуальна та групова робота);

–

інструментарій (Gmail, Google-календар, Google-диск, Google-

документи, Google-форма та ін.) [89].
Результативно-аналітичний

компонент

(блок)

моделі

включає

сформоване й апробоване цілісне інформаційно-методичне забезпечення
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розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті за допомогою сервісів G Suite.
Викладене вище дає змогу дійти деяких узагальнень і виділити
організаційно-педагогічні умови для використання сервісів G Suite під час
дільності ОНПУ. Такими умовами, на нашу думку, є:
−

створення

єдиного

інформаційного

простору

університету,

складником якого є ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite, що забезпечує
покращення діяльності закладу та забезпечує розвиток у співробітників
цифрових компетентностей;
−

розроблення та впровадження навчально-методичного супроводу

використання ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite;
−

залучення співробітників ОНПУ до процесу використання

сервісів G Suite під час своєї діяльності, для розвитку в них цифрової
компетентності;
−

здійснення

моніторингу

використання

сервісів

G

Suite

співробітниками ОНПУ під час трудової діяльності.
Варто зауважити, що всі визначені нами організаційно-педагогічні
умови досягнуть максимального ефекту використання під час не ізольованого
втілення, а в їх цілісній сукупності.
Модель ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite ґрунтується на широкому
застосуванні сервісів G Suite у поєднанні з іншими ЦТ під час організації
освітнього процесу співробітниками ОНПУ. Ця модель дозволяє уявити
масштаби колосальної роботи співробітників організаційно-навчальних
підрозділів для створення налагодженої співпраці між усіма учасниками
освітнього процесу та формувати й розвивати при цьому ЦК.
Аналізуючи зміст і структуру сервісів G Suite, розроблено модель
інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті за
допомогою сервісів G Suite, що є сукупністю складників концептуальноцільового,

змістово-технологічного,

організаційно-діяльнісного

та
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результативно-аналітичного
компетентнісному,

компонентів,

системно-діяльнісному,

які

ґрунтуються

ресурсному,

на

практично

орієнтованому підходах і до вибору форм, методів та інноваційних засобів
організації освітнього процесу.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що ІМЗРЦКCОНПУ на
базі G Suite є ефективним щодо розв’язання ряду завдань організації
освітнього процесу співробітниками зазначених підрозділів і розвитку в них
ЦК. Маємо також уточнити, що результативність такого інформаційнометодичного забезпечення розвитку цифрової компетентності зумовлена
дослідженням інновацій і сучасних тенденцій прогресу ЦТ в освіті, зокрема
під час організації освітнього процесу в організаційно-навчальному підрозділі
університету (НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Київського
університету імені Бориса Грінченка).
Зрозуміло що, успішна організація освітнього процесу визначається не
тільки змістом, а й процесуальним аспектом у вигляді конкретних методів,
засобів і форм підтримки діяльності організаційно-навчальних підрозділів
університету за допомогою інформаційної системи на базі G Suite.
Ефективність використання ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite певною
мірою залежить від правильного визначення освітніх аспектів, які, по суті, й
визначають управлінську стратегію щодо таких підрозділів. Визначення
освітніх аспектів використання ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite зумовлено
специфікою проблеми дослідження. На нашу думку, така специфіка, полягає
у необхідності постійного залучення, сучасних засобів ЦТ у різних напрямах
освітнього процесу в ЗВО, що неперервно змінюються у своєму розвитку, а
також, в ефективному та доцільному поєднанні використання класичних
освітніх форм, методів і засобів, та запропонованих ЦТ тощо.
Проведена нами дослідно-експериментальна робота, з одного боку,
дозволила використати такі освітні пріорітети, а з іншого, – підтвердила
правельність такого визначення.
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Визначення освітніх пріорітетів, ґрунтується на аналізі історичних,
філософських, психологічних, правових і управлінських аспектів розвитку
освіти в Україні, на усвідомленні дослідження сучасних вимог до управління
освітнім процесом у ЗВО України, на системно-структурному аналізі
можливостей складників інформаційної системи та її функцій, покликаних
забезпечити

високоефективну

підтримку

діяльності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів університету.
Визначаючи

й

обгрунтовуючи

освітні

пріорітети

використання

ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite, було враховано, що вони мають
ґрунтуватися

на

позиціях

інформаційно-комунікаційного,

освітньо-

управлінського, правового, методичного, компетентнісного підходів до
організації освітнього процесу в контексті спрямованості на розвиток єдиного
інформаційного простору університету.
Вивчаючи й аналізуючи праці вітчизняних учених В. Бикова [12-27],
О. Бурова, А. Гуржія, М. Жалдака [62], М. Лещенко, С. Литвинової [122-124],
В. Лугового [127], В. Олійника [153], О. Спіріна [200-202], М. Шишкіної [225229], які з прийняттям нових законів України «Про вищу освіту» (2014 р.)
[168], «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), «Про освіту»
(2017 р.) [175], визначають їх спрямованість на інтеграцію освіти, наукової і
науково-технічної діяльності України до європейських і світових освітніх і
дослідницьких
обґрунтування

просторів,
та

та

ставлять

практичної

технологічних, організаційних

нові

завдання

модернізації

освітніх

аспектів,

цільових,
та

з

наукового
змістових,

ґрунтуватися

на

широкому застосуванні цифрових технологій в освітній діяльності загалом.
Освітні аспекти, з одного боку, охоплюють компоненти, пов’язані з
організацією суто навчального процесу (цілі, методи, форми і засоби
навчання), з іншого, – охоплюють організацію взаємозалежної освітньої
діяльністі всіх учасників освітнього процесу.
Отже, під освітніми аспектами в контексті цього дослідження ми
розуміємо комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених чинників, що
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забезпечують цілеспрямовану автоматизацію під час організації певних
напрямів освітнього процесу, що дозволяє суттєво покращити саме процес,
оптимізує

витрати

ресурсів

на

його

організацію,

посилює

якість

характеристики результатів освітнього процесу та допомагає співробітникові
ОНПУ професійно зростати, розвиваючи ЦК.
Ми визначаємо такі основні освітні аспекти щодо використання
ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite:


упровадження багаторівневої та багатокомпонентної моделі

використання сервісів G Suite співробітниками організаційно-навчальних
підрозділів під час організації професійної діяльності;


інтеграція

форм,

методів,

інноваційних

засобів,

моделей

використання сучасних цифрових технологій під час організації освітнього
процесу співробітниками організаційно-навчальних підрозділів;


безпосередній супровід відповідними співробітниками процесу

створення єдиного інформаційного простору ЗВО (зокрема за допомогою
сервісів G Suite);


моделювання різних ситуацій, що виникають у професійній

діяльності співробітників ОНПУ й ефективне використання сервісів G Suite у
таких ситуаціях;


мотивація

та

безпосиреднє

стимулювання

всіх

учасників

освітнього процесу щодо використання сервісів G Suite;


забезпечення науково-методичного супроводу співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

університету

в

процесі

їхньої

професійної діяльності за умови використання розробленої інформаційної
системи.
Отже, виходячи з викладеного, освітні аспекти використання сервісів G
Suite у діяльності організаційно-навчальних підрозділів університету, які
впливають на організацію освітнього процесу, є зовнішніми та внутрішніми.
Зовнішні аспекти виникають у процесі дії політичних, правових, соціальноекономічних, освітніх та інших факторів впливу довкілля та реалізуються
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через відповідні функції. Внутрішні – це похідні завдання від певного
конкретного освітнього процесу, які являють собою сукупність освітніх
заходів, що забезпечують ефективне розв’язання цих завдань і розвитку ЦК.
Для

чіткого

забезпечення

розуміння

розвитку

сутності

цифрової

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті за допомогою сервісів
G Suite є необхідність розглянути безпосиредньо наявні сервіси G Suite, а
також на конкретних прикладах показати їх використання.
Для ефективнішого та повноцінного застосування більшості із сервісів
G Suite користувачеві необхідно мати Google-акаунт. Це певним чином
організована сторінка.
Для отримання Google-акаунтів для ЗВО необхідно виконати такі умови
[245]:
1.

Надіслати запит для реєстрації до G Suite, після листата заповнити

реєстраційну форму, переглянути умови угодити та надати згоду й
зареєструватися;
2.

Створити або вказати певний домен (якщо домен уже існував,

необхідно надати інформацію щодо прав власності на нього);
3.

Адміністраторові необхідно додати користувачів і налаштувати

параментри в ЗВО.
Після повної реєстрації адміністратор отримує змогу створювати та
наповнювати серидовище G Suite ЗВО для спільної роботи всіх учасників
освітнього процесу.
Створивши та налагодивши простір корпоративних акаунтів G Suite
ЗВО, потрібно більш детально розглянути основні сервіси для роботи [94].
Сервіс Gmail можна віднести до одного з основних сервісів G Suite.
Доволі часто його використовують як корпоративну пошту. «Gmail» (Google
Mail) – безкоштовна послуга електронної пошти від компанії Google, яка
надає доступ до поштових скриньок через веб-інтерфейс згідно з логіном і
паролем користувача за протоколами POP3, SMTP, IMAP.
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Зазначений сервіс Gmail розпочав свою роботу з 1 квітня 2004 року.
Раніше для створення поштової скриньки необхідно було отримати
запрошення від того, у кого вже є подібна скринька (для мешканців США –
підтвердження особи через текстове повідомлення SMS); нині достатньо
пройти реєстрацію для її отримання.
Більшість (доволі значна частина) функцій Gmail побудовано на
браузерній мові програмування JavaScript, що надає незвичайні для вебсередовища можливості, зокрема такі, як: прийом команд із клавіатури,
оновлення сторінки без перезавантаження (технологія AJAX), спадаючі
списки вибору адресатів (під час уведення початку слова з’являється список,
із якого можна вибрати необхідну адресу тощо) [245].
Однією з переваг вважають безпечне та надійне з’єднання, яке
відбувається за допомогою протоколу HTTPS. Для захисту з’єднання за
протоколом HTTPS використовується шифрування SSL або TLS. Такі вебз’єднання, як правило, захищені від перехоплення, хакерських атак і спроб
зловмисників підмінити надійний веб-сайт. Іншими словами, цей протокол
певною мірою запобігає перехопленню даних і забезпечує цілісність
інформації, яку надсилають й отримують користувачі. Завдяки цьому
користувачі отримують надійну пошту на власному домені, яка забезпечує
передовсім захист інформації, а також містить в собі захист від спаму.
Окрім зазначеного, Gmail – це безкоштовна пошукова служба вебпошти, що поєднує кращі функції звичайної електронної пошти та пошукову
технологію компанії Google. Служби Google надають кожному користувачеві
обліковий запис Gmail із персональною електронною адресою (наприклад,
a.karpenko@kubg.edu.ua) із виокремленням простору для зберігання листів
(понад 10 Гб у кожному обліковому записі) з вбудованою технологією
пошуку Google, яка дозволяє знаходити потрібні листи за тим зразком, що й
пошук інформації за допомогою веб-пошуку Google [94].
Gmail допомагає керувати значним обсягом пошти, автоматично
групуючи взаємоповʼязані листи, одночасно надаючи змогу бачити весь
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ланцюжок відповідей (тематичне листування розташовується одне під
іншим). Система міток / ярликів для організації пошти, яку пропонує Gmail,
набагато зручніша за традиційні папки, оскільки є можливість сортувати
листи за різними ознаками: «відправник», «проєкт», «важливість» тощо.
Сервіс Gmail, виконуючи функції поштової служби, може виступати і
як міні-чат. У вікно поштової скриньки інтегровано систему обміну
миттєвими повідомленнями, що дозволяє користувачеві розуміти, чи
знаходяться певні адресати в мережі, і спілкуватися з ними в режимі
реального часу. Миттєві повідомлення, як і електронні листи, можна
зберігати та надалі виконувати за ними пошук.
Завдяки потужним фільтрам захисту від вірусів і спаму, можливості
безоплатного пересилання і доступу з мобільного телефону сервіс Gmail є до
певної міри універсальним розв’язанням завдань пошти для доволі широкого
кола користувачів та організацій [245].
Основні характеристики сервісу Gmail:


поштова скринька розміром 10 ГБ;



вбудований чат;



швидкий пошук потрібних повідомлень;



захист від небажаної кореспонденції;



високий рівень безпеки поштової скриньки;



використання ярликів, позначок і фільтрів сприяє комфортній

роботі з листами;


передбачена можливість працювати з поштовою скринькою через

будь-який мобільний пристрій, встановивши спеціальний додаток;


безкоштовне

використання

всіх

можливостей

електронної

поштової скриньки;


інтегрований список контактів, що дозволяє додавати інформацію

по кожному зі співрозмовників;


вбудована перевірка орфографії, що передбачає відображення

варіантів написання слів й автоматичне визначення мови повідомлення;
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постійне

збереження

редагованих

повідомлень

у чернетці

щохвилини для того, щоб не втратити дані в разі будь-яких збоїв [94].
Відсутність запису IP-адрес у приєднуваних заголовках листа: у
більшості інших поштових сервісів IP-адресa відправника записується
(Received from).
Окрім зазначених характеристик, вважаємо за потрібне виокремити й
такі:
−

перегляд журналу доступу до облікового запису з вказівкою IP-

адреси, протоколу доступу (браузер, мобільний пристрій, POP3 і т. ін.) і часу:
ця функція дозволяє переглянути, де і коли, із якого браузера був здійснений
вхід до облікового запису [94];
−

варіант «тільки HTML» дозволяє значно зменшити кількість

завантажуваної інформації, тим самим надаючи швидкий доступ до вебсервера-інтерфейсу навіть у разі найнижчої швидкості доступу до інтернету:
у звʼязку зі значним обсягом передачі інформації стандартним веб-серверомінтерфейсом, користувач напряму під час його завантаження може перейти до
режиму «тільки HTML» і включити його завантаження автоматично.
−

відсутність реклами: значно знижує обсяг необхідної для

завантаження інформації (порівняно із сервісами, що містять графічну та
flash-рекламу). Рекламні посилання повністю відсутні також і в режимі
«тільки HTML»;
−

теми: за їх допомогою можна налаштувати зовнішній вигляд

облікового запису Gmail на свій смак. Щоб вибрати тему, потрібно натиснути
на зменшене зображення на вкладці «Теми сторінки» / «Налаштування» [94];
−

перегляд обговорень: метод категоризації повідомлень, під час

якого Gmail відстежує окремі «обговорення», початкове повідомлення з
ланцюжком відповідей на нього (максимальне число листів у ланцюжку 100).
Ланцюжки створюються тільки автоматично;
−

мітки: листи не заносяться в папки, а поділяються за категоріями,

які користувач може доповнювати та змінювати. Ефективність цього
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механізму вища за традиційний (із папками), оскільки реалізується
можливість комбінування різних поєднань міток. Існують «стандартні» мітки,
наприклад, inbox (вхідні);
−

у разі значного обсягу скриньки електронної пошти: не потрібно

видаляти лист, а для цього звільнення достатньо зняти з нього ярлик «inbox
(вхідні)», щоб відправити кореспонденцію до архіву [94];
−
хвилину

автозбереження: під час редагування повідомлень кілька разів на
виконується

автоматичне

збереження

чернетки

листа

для

запобігання втраті даних у разі вимикання живлення або інших збоїв системи;
−

розвинений список контактів: для кожного співбесідника можуть

завантажуватися та записуватися фотографії, адреси й телефони; реалізовано
спадний список адресатів [94];
−

«гарячі

клавіші»:

використання

поєднання

клавіш

для

прискорення роботи із застосуванням, що є рідкісним для інших поштових
інтернет-сервісів;
−

підтримка RSS: завдяки їй можна читати листи за допомогою

інших RSS-клієнтів, наприклад, із персоналізованих сторінок пошукових
сайтів msn.com, yahoo.com і самого google.com, програми Microsoft Deskbar –
що дає змогу перевіряти пошту, не підключаючись до веб-сервераінтерфейсу [94];
−

вбудована перевірка орфографії: автоматично визначає мову

повідомлення і пропонує варіанти написання слів із помилками;
−

вбудований чат: повідомлення можуть доставлятися не тільки за

допомогою поштових протоколів і через протокол Jabber, завдяки чому
користувачі

мають

змогу

обмінюватися

миттєвими

повідомленнями,

використовуючи веб-сервер-інтерфейс поштової скриньки, програму GoogleTalk або будь-які інші, що підтримують Jabber [94];
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−

пошта на власному домені: можливість застосування під час

роботи із службою Gmail власного доменного імені та створення в ньому
великої кількості поштових скриньок, кожна з яких може використовувати всі
переваги Gmail [94].
Розглянемо деякі можливості Gmail у контексті виконання професійних
завдань співробітниками ОНПУ та розвитку при цьому в зазначених
співробітників ЦК, а саме: методистові науково-методичного центру
досліджень, наукових проєктів і програм необхідно запланувати та провести
конкретний організаційний захід. Прикладом такого заходу може бути
навчання представників НПП університету за дидактичним модулем
Програми підвищення кваліфікації зазначеної категорії співробітників
університету. Кількість людей у групі обмежена і становить 15 осіб.
Враховуючи можливості «Gmail», мету завдання й обмеження,

що

існують, методистові доцільно виконувати такі дії:
1) створювати інформаційне повідомлення, у якому зазначається місце,
дата та час проведення заходу (в даному разі – навчальних занять);
2) в інформаційному повідомлені зазначати рядок – посилання на
реєстраційну форму, створену за допомогою сервісу Google-форма;
3) до створеного інформаційного повідомлення прикріпити файл, що
містить програму навчальних занять;
4) створене інформаційне повідомлення надіслати на облікові записи
осіб (у даному разі – НПП університету), які ще раніше виявили бажання
підвищити свою кваліфікацію шляхом навчання за дидактичним модулем).
Зазначене

розсилання

виконується

із

зазначенням

«інформування відправника про прочитання» (див. рис. 2.5.).

функції

–
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Рис.2.5. Інформаційне повідомлення
(Джерело: створено автором самостійно)
Для НПП, які в повному обсязі заповнили Google-форму та потрапили у
перші 15 осіб (у даному випадку випадку така кількість учасників), в
автоматичному режимі надсилається повідомлення-відповідь про успішну
реєстрацію на обраний вид діяльності щодо підвищення кваліфікації
(див. рис. 2.6.) [94].

Рис.2.6. Повідомлення-відповідь
(Джерело: створено автором самостійно)
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Уміння на технічному рівні створювати Google-форми для реєстрації з
обмеженою/необмеженою

кількістю

учасників

заходу

(можливі

інші

обмеження, наприклад: реєстрація до певного часу) з наданням автоматичних
відповідей про те, чи зареєстровано/не зареєстровано особу відповідно до
навичок роботи з комп’ютером, якими повинен володіти методист
(працівник) певного ОНПУ.
До повідомлень такого типу можуть бути введені документи, таблиці,
посилання та інші сервіси G Suite, що дозволяє суттєво інтенсифікувати
процес управління освітньою діяльністю в контексті нашого дослідження.
Наприклад, додавши до повідомлення документ, у який кожен НПП має
прописати тему своєї доповіді на фінальному занятті, а, долучивши до
документа таблицю у вигляді журналу присутності, можна спрогнозувати
кількість присутніх на занятті [94].
Використання

Gmail

суттєво

зменшує

витрати

робочого

часу

співробітника ОНПУ, під час використання такого типу завдань, а також
зменшує матеріальні витрати, зокрема кошти на телефонні розмови.
Ефективність

роботи

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів ЗВО суттєво залежить від правильного та якісно налагодженої
взаємодії з представниками різних ланок, що задіяні в організації освітнього
процесу в ЗВО. Оскільки діяльність працівника найчастіше оцінюється за
рівнем

складності

й

обсягами

виконаних

виробничих

завдань,

то

безпосередня участь співробітника в усіх етапах виконання робіт спонукає
його до ефективної організації власної діяльності, що здебільшого неможливо
без її автоматизації. Співробітникам необхідно ефективно та виважено
розподіляти робочий час для розв’язання поточних і перспективних завдань.
Варто обирати ефективну форму своєї участі у виконанні завдань організації
на різних етапах, вибудуючи, по змозі, найкращі шляхи розв’язання
проблеми, шукати ефективні алгоритми дій із залученням сучасних засобів
ІКТ.
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Несистемна

діяльність

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділах ЗВО, хаотичне й епізодичне розв’язання поточних завдань, по
суті,

є

неефективною

витратою

робочого

часу.

Від

рівномірного,

усвідомленого розподілу часу на виконання планових завдань залежить
рівень реальної участі та впливу співробітника організаційно-навчального
підрозділу в безпосередньому виконані.
Для ефективного та раціонального планування робочого часу, на нашу
думку, доцільно використовувати сервіс Google-календар. Розглянемо більш
детально його можливості в контексті нашого дослідження.
Google-календар – це безкоштовний сервіс для тайм-менеджменту, який
став доступним користувачам у квітні 2006 року та вийшов зі стадії бетаверсії (тестової версії) в липні 2009 року [240].
Інтерфейс, розроблений Кевіном Фоксом (який також створив Gmail і
другу версію інтерфейсу Google Reader), до певної міри подібний
аналогічним календарним сервісам, таким як Microsoft Outlook, iCal тощо. Він
дозволяє користувачам переглядати, додавати та «перетягувати» події з однієї
дати на іншу без перезавантаження сторінки; має різні режими перегляду,
зокрема такі як денний, тижневий, місячний та порядок денний. Також є
змога відображати в календарі кілька днів або налаштування користувачами
необхідної кількості днів [240].
Події в інтерфейсі зберігаються он-лайн: календар можна переглядати з
будь-якого місця, обладнаного доступом до мережі інтернет; дані не будуть
втрачені, навіть якщо пошкодиться жорсткий диск. Програма може
імпортувати файли календаря Microsoft Outlook (.csv) і файли програми
iCalendar (.ics). Можна додавати й обмінюватися багатьма календарями з
різними рівнями прав доступу, що спрощує співпрацю й обмін розкладами
між групами. Також до імпортування в персональний календар доступні
вбудовані Google-календарі з національними святами різних країн, погодою
тощо (потрібно лише обрати країну) [240].
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У Google-календарі зручно використовувати функцію нагадування
(наприклад, про важливі зустрічі, необхідні дзвінки). Такі нагадування
можливі (або реалізовані) у вигляді sms. Однак після того, як нагадування
отримано та переглянуто, людина може через якийсь час про нього забути.
Щоб такого не сталося, у Google-календар до звичайних подій додано
ремайндери (to-do – нагадування). Отже, завдяки комбінації календаря і to-do
– списку ремайндери залишаються в списку до тих пір, поки їх не видалить
користувач, що суттєво підвищує ефективність використання зазначеної
функції [96].
Компанія Google розробила та випустила власні додатки Googleкалендаря для iPhone і Android (див. рис. 2.7.).

Рис.2.7. Вигляд додатка Google-календаря для iPhone і Android
(Джерело: створено автором самостійно)
Крім звичайних функцій щодо перегляду й організації заходів і
зустрічей, календар можна налаштувати на автоматичне розпізнавання та
додавання дат заходів із листів у пошті Gmail, надання підказок для
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автовведення тексту під час додавання заходів і відображення календаря у
форматі розкладу [96].
Google-календар надає змогу синхронізуватися із завданнями, які
створені в Box.net. Box.net – це найстаріше та надійне сховище даних, яке дає
змогу зберігати й обмінюватися файлами для спільної роботи (див. рис. 2.8.).

Рис.2.8. Середовище Box.net [234]
Завдання – це функція сервісу для спільної роботи в Box.net, яку можна
створювати тільки в прив’язці до файлів (зазвичай – навпаки, файли можна
прив’язувати до задачі). Завдання в Box.net можна створювати для «себе» і
для «інших». Зазвичай вони створюються для того, щоб інший колега
ознайомився з файлом чи документом. Зазначена функція передбачає
можливість уведення певної відмітки після опрацювання файлу. У завданнях
з’явилася можливість проставити кінцеву дату, до якої воно має бути
виконане, а відповідальний отримуватиме повідомлення по e-mail про
виконання поставлених завдань. Крім того, у списку завдань прострочені
завдання автоматично позначаються червоним кольором. За умови, що акаунт
Box.net інтегрований із G Suite, то синхронізація доступна за замовчуванням.
Ця можливість календаря допоможе у випадку, коли деякі робочі питання
методист ОНПУ отримає від різних учасників через файлове сховище
Box.net. Прикладом такого робочого питання може бути: коли НПП
завантажив свої сертифікати (для зарахування як підвищення кваліфікації) у
Box.net і надіслав посилання методистові ОНПУ з приміткою кінцевої дати,
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то в Google-календарі відразу буде створена примітка про перегляд таких
файлів [96].
Доволі часто в багатьох користувачів виникає потреба перейти від
«робочого» акаунта до «особистого» (наприклад, перевірити пошту). Для
цього доводиться виходити з одного акаунта та заходити в інший. Для
поліпшення ситуації Google увів можливість легкого переходу між акаунтами
за допомогою верхнього меню що дає змогу легко переходити до Gmail і
Google-календаря.
Google-календар

являє

собою

цілком

стандартний

календар

із

розкладом за днями, тижнями та місяцями. Увесь інтерфейс написаний за
допомогою AJAX (підходу побудови користувацьких інтерфейсів) і жодна дія
не призводить до перезавантаження сторінки.
Розглянемо на конкретному прикладі ефективне використання Googleкалендаря сервісу G Suite у роботі співробітників ОНПУ.
Користувач завжди може ввімкнути зручний для нього режим
відображення: день, тиждень, місяць, рік [96]. Наприклад, методист ОНПУ,
виконуючи завдання, може бачити та записувати події на конкретний день,
тиждень, місяць, або певне повторюване завдання проставити на рік
(див. рис. 2.9.).

Рис.2.9. Режими відображення Google-календаря
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Як уже було зазначено вище, Google-календар – один із кращих сервісів
для організації роботи з контентом, особливо для тих, хто використовує
Gmail-сервіс G Suite як корпоративну пошту. Під час щоденного
використання виробляється звичка регулярної перевірки та редагування
календаря. Google-календар підтримує всі функції, необхідні для створення
плану роботи над певними робочими завданнями та розподілу обов’язків між
співробітниками [96].
Аналізуючи можливості використання календаря сервісу G Suite в
організаційно-навчальних підрозділах ЗВО, нами було проведено порівняння
з аналогічним календарем популярного сервісу Microsoft Office 365 і
визначено, що:
- обидва календарі під час планування подій мають схожий функціонал:
нагадування, спільні календарі, організація зустрічей, управління доступом,
масштаб (день, тиждень, місяць тощо). У календарі сервісу Microsoft Office
365 є можливість використання періодичних подій, яка відсутня в Googleкалендарі. Водночас цей функціонал доволі рідко використовується в
роботі [96];
- обидва календарі під час роботи дозволяють використовувати
повідомлення, повідомлення користувачів, створення розкладів, бронювань
подій тощо;
- безпека у календарі сервісу G Suite здійснюється за протоколом
HTTPS, а в календарі сервісу Microsoft Office 365 вона відсутня;
- обидва календарі синхронізуються платформами Web, Android, IOS, а
календарі сервісу Microsoft Office 365 мають додаткові: Mac, Windows,
Windows Phone.
Як бачимо, можливості календаря сервісу Microsoft Office 365,
порівняно з можливостями Google-календаря, розширені, але використання
сервісів G Suite для ЗВО є безкоштовним, що суттєво впливає на застосування
в роботі [96].
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Розглянемо використання Google-календаря на прикладі конкретної
ситуації: методистові НМЦ досліджень, наукових проектів та програм
необхідно спланувати навчання для співробітників університету за модулями
Програми підвищення кваліфікації. У Програмі підвищення кваліфікації 5
модулів, в університеті близько 800 науково-педагогічних співробітників. На
початку року формується План підвищення кваліфікації, у якому беруть
участь від 100 до 600 ОНПУ за рік.
Для виконання поставленого завдання методист вносить інформацію
щодо проведення занять за модулями Програми підвищення кваліфікації
науково-педагогічних співробітників університету до Google-календаря
сервісу G Suite (див. рис. 2.10.).

Рис.2.10. Google-календар подій методиста НМЦ досліджень, наукових
проектів та програм
(Джерело: створено автором самостійно)
На початку навчального року зазначений вище методист формує свій
Google-календар, де вказує всі орієнтовні дати проведення кожного модуля
програми підвищення кваліфікації.
Програма підвищення кваліфікації НПП університету містить 5
модулів: дидактичний, дослідницький, лідерський, цифровий і фаховий.
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Перші чотири з них проходять на базі університету, а фаховий модуль кожен
НПП проходить на базі різних ЗВО України, з якими було укладено договір
[91].
Методист на початку року розсилає всім науково-педагогічним
працівникам Університету дозвіл на перегляд свого календаря (за допомогою
корпоративної пошти (Gmail)). У Google-календарі методист щомісяця
зазначає, які з модулів будуть проводитися, їх дату та час.
У кожного НПП у його календарі будуть відображатися події, що
зазначені в календарі і на які він підписаний. Тому це дає змогу кожному
НПП відслідковувати проведення занять за модулями Програми підвищення
кваліфікації, та планувати своє навантаження таким чином, щоб відвідати
потрібний йому модуль (див. рис. 2.11.).

Рис.2.11.Google-календар подій співробітника ЗВО
(Джерело: створено автором самостійно)
Кожен керівник модуля (викладач) надає методистові свої пропозиції
щодо можливих термінів проведення занять. Для цього методист надає право
кожному керівникові модуля вносити пропозиції до свого Google-календаря,
які після певного оброблення (узгодження всіх деталей проведення заходів),
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буде висвітлено на загал (у календпрях усіх НПП, хто підписався на календар
методиста) (див. рис. 2.12.) [96].

Рис.2.12. Вікно надання прав корегування Google-календаря
(Джерело: створено автором самостійно)
За допомогою Google-календаря кожен співробітник ЗВО може
планувати свою діяльність, відслідковуючи заняття для професійного
зростання та поєднуючи їх з власними подіями, занесеними у свій Googleкалендар [96].
Використання

Google-календаря

дозволяє

суттєво

покращити

організацію робочого часу учасників освітнього процесу, надаючи змогу
ефективного розв’язання інших робочих завдань, а також суттєво зменшує
витрати коштів (у названому випадку – телефонні розмови, паперовий
органайзер (щоденник), планувальник, нотатник тощо).
У

процесі

організації

освітнього

процесу

в

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів ЗВО постає питання щодо створення,
зберігання, надсилання досить знасної кількості різноманітних документів
(файлів) [87]. У виробничій діяльності співробітники для зберігання поточної
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документації зазвичай використовують робочий стіл або диск D власного
персонального комп’ютера.
З метою швидкого доступу до інформації з будь-якого комп’ютера
учасниками освітнього процесу, оперативного виконання співробітниками
виробничих завдань, на нашу думку, особливої актуальності набуває
використання Google-диска сервісу G Suite.
Google-диск (англ. Google Drive) – сховище даних, яке належить
компанії Google, що дозволяє користувачам зберігати дані на серверах у
хмарі й робити їх доступними іншим користувачам через інтернет. Google
Drive включає Google Docs, Sheets, and Slides, офісний пакет – для спільного
редагування документів, електронних таблиць, презентацй, малюнків, форм;
зручного завантаження, що замінює документи під належний формат, який
досить просто інтегрується за необхідності в документи Microsoft Office
[219].
Google-диск доступний для таких пристроїв: персональних комп’ютерів
під управлінням Windows XP, Windows Vista, Windows 7 і Windows 8 із
розділами NTFS або Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) або вище; Android
смартфони та планшети з Android 2.1 (Eclair) і вище; iPhone та iPad із
інсталяцією 5.0 або вище [247].
Google-диск дозволяє зберігати, надавати, отримувати доступ до файлів
для

спільної

роботи,

структурувати

значний

обсяг

корпоративної

документації організаційно-навчальних підрозділів ЗВО.
Використання Google-диска надає можливості:
 безпечної роботи, оскільки цей сервіс традиційно має високу
функціональність і захист даних;
 індивідуального доступу до ресурсів і сервісів;
 формування груп документів для різних користувачів із підрозділу;
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 фільтрування небажаного контенту з боку системи, адміністратора, а
також самого користувача;
 централізоване адміністрування (збір певної інформації в один
документ) завдяки розширеному набору методів і засобів;
 значний обсяг диска (хмарного простору);
 використання українськомовного інтерфейсу;
 використання з мобільних пристроїв;
 інтеграції

документів

із іншими

програмними

засобами,

які

встановлено на персональних комп’ютерах ЗВО.
Якщо на персональних комп’ютерах ЗВО є оперативна система Linux,
Google-диск може бути встановлений безпосередньо у файлову систему Linux
за допомогою gdrivefs або Google-диск-ocamlfuse, або файловими системами
на основі FUSE [248].
Google-диск доступний в автономному режимі браузера Google Chrome
через додаток Chrome, із веб-магазину Chrome. Документи, електронні
таблиці, презентації та малюнки також можна переглядати й редагувати
офлайн за допомогою автономних додатків Chrome. Додаток Google-диск для
Android підтримує перегляд в автономному режимі файлів усіх типів. Таке
редагування документів і таблиць підтримується через автономні мобільні
додатки [242].
Google пропонує всім користувачам початкові 15 Гб онлайн-простору
для зберігання. Він доступний для трьох найбільш затребуваних послуг:
Google-диск, пошта Gmail, фотографії на Google+. Користувачі можуть
розширити обсяг пам’яті через платний місячний план підписки. Файли,
завантажені у форматі Microsoft Office і Open Document (із можливими
змінами форматування), можуть бути перетворені у фірмові формати Google
і, таким чином, збережені без урахування квоти [246].
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Google пропонує 30 Гб пам’яті для всіх користувачів G Suite і
необмежений об’єм для тих, хто користується Google-диск for Work або
Google-диск for Education, якщо наявні, принаймні, 5 користувачів; асоціації з
меншою кількістю отримують 1 Тб для кожного [247].
Google-диск включає в себе систему обміну файлами, де автор файлу
або папки, за замовчуванням, є його/її власником, який має змогу регулювати
відображення файлу або папки для інших користувачів. Право власності
підлягає передачі. Файли й папки можуть спільно використовуватися
приватно, конкретними користувачами, які мають обліковий запис Google,
використовуючи свої адреси електронної пошти (@gmail.com). Для спільного
використання файлів із користувачами, які не мають облікового запису
Google, потрібно спочатку створити файл «доступний за посиланням», а далі
– створюється секретний URL для файлу, який може бути відкритий через
електронну пошту, блоги тощо. Файли та папки також можна зробити
загальнодоступними в інтернеті – вони можуть бути проіндексовані
пошуковими системами і, таким чином, знайдені й доступні будь для кого.
Власник може також встановити рівень доступу: «може редагувати», «може
коментувати» і «може переглядати». Користувачі, які мають доступ для
редагування,

можуть

запрошувати

інших

для

відповідних

дій

(Додаток Б) [247].
Файли в інших форматах можуть бути також оброблені за допомогою
сторонніх додатків, які працюють із Google-диском і доступні в браузері
Chrome. Додатки Google-диска для Android і іOS можуть використовувати
інші програми, встановлені на пристрої, щоб відкрити типи файлів, які не
підтримуються.
Завантажені, але не перетворені у формат документів Google файли, а
також створені в Google-диску, можуть бути в розмірі до 5 ТБ. Вбудовані
зображення не повинні перевищувати 2 Мб кожне [247].
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Також є обмеження щодо обсягу документів:


для

документів

максимальна

кількість

символів

1024000,

незалежно від кількості сторінок або розміру шрифту. Документи, які
перетворюються у формат Google Docs, не можуть бути більшими, ніж 50
МБ.


для електронних таблиць максимальна кількість клітин не більше

400000 і 256 стовпчиків на аркуші. Електронні таблиці формату Google Sheets
не можуть бути більшими, ніж 20 Мб.


для презентацій, створених у Google, об’єм не має перевищувати

100 МБ – це становить близько 400 слайдів. Завантажені файли презентацій,
які перетворюються у формат Google, мають бути до 50 Мб [246].
Таким

чином,

будь-який

співробітник

ОНПУ

в

межах

своїх

повноважень має змогу зберігати, створювати, спільно використовувати
робочу документацію і має доступ до неї з будь-якого робочого місця.
Встановлюючи правила використання сервісу, адміністратор від ЗВО
може дозволити або заборонити користувачам надавати доступ до власних
документів як усередині, так і за межами домену. Використання диска можна
зробити зручнішим завдяки відомій надбудові Google Cloud Connect, яку
можна додати до пакета Microsoft Office і яка вможливлює спільний доступ
до документів Word, PowerPoint і Excel, синхронізацію й редагування
документів безпосередньо з програм пакета Microsoft Office. На основі
власного досвіду акцентуємо на необхідності видалення доступу до
документів за замовчуванням, але й водночас на дозволі користувачам у
наданні доступу для власних документів як усередині, так і за межами домену
освітнього закладу [93, с. 121-132].
Під час аналізу можливостей використання Google-диска сервісу
G Suite організаційно-навчальними підрозділами ЗВО нами було проведено
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порівняння з аналогічним диском OneDrive популярного сервісу Microsoft
Office 365 і з’ясовано, що:
- обидва диски мають схожий функціонал: повідомлення, пошук,
фільтри;
- обидва диски здійснюють безпеку за протоколом HTTPS;
- на відміну від диска сервісу Microsoft Office 365 Google-диск має
багатофакторну автентифікацію користувачів (можливість розподілити
доступ до інформації, виділяючи категорії співробітників за виконуваними
обов’язками, знижуючи ризики витоку інформації через низьку якість
паролів);
- обидва диски синхронізуються платформами Web, Android, IOS, Mac,
Windows, Windows Phone, а диск сервісу Microsoft Office 365 має додаткову
синхронізацію з Linux [93].
Зазначимо, що, з одного боку, начебто можливості диска сервісу
Microsoft Office 365 не поступаються Google-диску, але використання сервісів
G Suite для ЗВО є безкоштовним, що суттєво впливає на його застосування в
роботі [93].
Важливим аспектом Google-диска як сервісу G Suite є постійне
функціональне покращення й удосконалення від розробників, що, з одного
боку, такий стан справ привносить деякі тимчасові незручності в роботі
співробітників,

а

з

іншого,

–

формує

готовність

до

постійного

самовдосконалення та самонавчання.
Важливо, що різноманітна документація зберігається на Google-диску в
структурованому порядку. Розглянемо на конкретному прикладі можливості
Google-диска щодо зберігання та роботи з документацією. Методист відділу
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм створює, завантажує та
розміщує деяку робочу документацію на Google-диску сервісу G Suite.
(див. рис. 2.13. та рис. 2.14.) [93].
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Рис.2.13. Ієрархічна схема розміщення документації методиста відділу
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм на Google-диску [93]
(Джерело: створено автором самостійно)
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Рис.2.14. Ієрархічна схема розміщення документації методиста відділу
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм на Google-диску [93]
(Джерело: створено автором самостійно)

144
Кожний

співробітник

організаційно-навчальних

підрозділів

університету, який має корпоративний контент у G Suite забезпечується
Google-диском, на який скеровує і на якому організовує електронний
документообіг (див. рис. 2.15.) [93].

Рис.2.15. Google-диск методиста відділу НМЦ досліджень, наукових проектів
та програм
(Джерело: створено автором самостійно)
Як

було

зазначено

вище,

за

допомогою

Google-диска

кожен

співробітник ЗВО зможе зберігати робочі документи та надавати доступ до
них іншим працівникам [93].
Використання
робочого

часу

Google-диска
співробітників

суттєво

раціоналізує

організаційно-навчальних

використання
підрозділів

університету, сприяюючи збереженню більшості робочої документації,
надаючи доступ до певної документації, дозволяючи спільно створювати
документи на будь-якому віддаленому персональному комп’ютері, та за
допомогою встановленого додатку й на телефоні співробітника. Google-диск
у поєднанні з іншими сервісами G Suite є невід’ємним складником єдиного
ефективного інформаційно-освітнього середовища університету [93].
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Управління в освітніх закладах включає підсистеми проєктного
керування організаційною структурою, технологіями освіти та процесами
взаємодії

з

кожним

учасником

освітнього

процесу,

зовнішніми

та

внутрішніми комунікаціями, стратегією розвитку закладів вищої освіти щодо
кадрового забезпечення й оснащення сучасним науковим обладнанням
тощо [13].
Упровадження

сервісів

G

Suite,

зокрема

Google-документів,

в

організаційну діяльність ОНПУ дозволяє забезпечити основні управлінські
функції та поліпшити процеси обміну даними й відомостями, документообігу,
прийняття дієвих рішень шляхом налагодження ефективної комунікації,
збереження файлів будь-якого формату, спільної роботи з документами [94].
Використання співробітниками Google-документів сервісу G Suite
надають можливості:


стійкої мотивації до навчання під час роботи, уміння самостійно

одержувати знання та підвищувати кваліфікацію;


трансформувати набуті знання в інноваційні технології;



отримання

доступу

до

глобальних

джерел

інформації

з

використанням сучасних інформаційних технологій;


комунікативних здібностей [98].

Google-документи (англ. Google Docs) – розроблений компанією Google
безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний
редактор і службу для створення презентацій, який виник у результаті злиття
Writely і Google Spreadsheets. Це веб-орієнтована програма, яка працює в
рамках веб-браузера без встановлення на комп’ютер користувача [241].
Документи й таблиці, що створюються користувачем, зберігаються на
сервері компанії Google або можуть бути збережені у вигляді файлу. Це одна
з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може
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здійснюватися з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до інтернету. Доступ до
особистих документів захищений паролем [98].
Серед основних переваг варто відзначити:


можливість спільної роботи з документами;



доступність документів у будь-який час, у будь-якому місці;

підтримка документів у різних форматах (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .rtf,
.txt);


перевірку правопису, додавання гіперпосилань у документи,

вбудований перекладач;


синхронізацію із сервісом Gmail, синхронізацію із сервісом

Google-календар, синхронізацію із сервісом Google Drive (автоматичне
збереження, можливість систематизації файлів);


прискорену

швидкість

пошуку

й

обробки

електронних

документів; економія ресурсів (зниження витрат на папір, фарбу для
оргтехніки, електроенергію тощо) [241].
Створення та налагодження механізмів побудови корпоративного
контенту за допомогою сервісів G Suite і Google-документів зокрема,
дозволить співробітникам організаційно-навчальних підрозділів ефективно
спланувати й організувати освітній процес, що надалі й автоматизує
діяльність організаційно-навчальних підрозділів закладів вищої освіти [98].
Важливим аспектом Google-документів, як сервісу G Suite, є постійне
функціональне вдосконалення від розробників. Такий стан, що, з одного боку,
привносить деякі тимчасові незручності в роботу співробітників, а з іншого, –
формує готовність до постійного самовдосконалення та самонавчання.
У процесі організації освітнього процесу в співробітників відповідних
підрозділів постає питання щодо створення й оброблення (інколи майже
одночасного) досить значної кількості різноманітних документів (файлів).
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Кожний

співробітник

організаційного

підрозділу,

який

має

корпоративний контент у G Suite, забезпечується пакетом Google-документів,
що

допомагають

йому

скеровувати

й

організовувати

електронний

документообіг (див. рис. 2.16.) [98].

Рис.2.16. Пакет Google-документів сервісу G Suite
(Джерело: створено автором самостійно)
Як ілюстрацію розглянемо можливості Google-документа (текстового
редактора) щодо управління певним освітнім процесом на прикладі:
методистові організаційного відділу необхідно зібрати інформацію щодо
проведення заходів на наступний місяць у оснащених конференційних залах
[98]. Для цього посадовець створює Google-документ, у який кожна
уповноважена особа від структурних підрозділів Університету вносить
інформацію щодо дати, часу й аудиторії проведення заходів і зазначає
примітки, хто є організатором (див. рис. 2.17.).
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Рис.2.17. Приклад роботи в Google-документі, створеного методистом відділу
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм для спільної роботи
(Джерело: створено автором самостійно)
Розглянемо ще один приклад: методистові організаційного відділу
потрібно зібрати інформацію про підвищення кваліфікації кожного науковопедагогічного працівника Університету (за останні 5 років). Для цього
методист

ОНПУ

створює

Google-таблицю

та

надає

право

доступу

відповідальним особам кожного структурного підрозділу, а також у коментарі
прописує побажання щодо заповнення й термін виконання. Такий документ
легко відкривається в редакторі Microsoft Office Excel (див. рис. 2.18.) [98].
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Рис.2.18. Приклад роботи в Google-таблиці, створеній методистом відділу
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм для спільної роботи
(Джерело: створено автором самостійно)
Можливості Google-документа (служба створення презентацій) щодо
управління певним освітнім процесом також розглянемо на прикладі:
методистові організаційного відділу терміново необхідно зібрати дані для
річного звіту про проведення наукової діяльності в університеті. З цією
метою він створює (розміщує створений) і надає доступ відповідальним
особам кожного структурного підрозділу, і вони вносять необхідні корективи
(див. рис. 2.19.) [98].
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Рис.2.19. Приклад роботи в Google-таблиці, створеній методистом відділу
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм для спільної роботи
(Джерело: створено автором самостійно)
Як і зазначалося, за допомогою Google-документів кожен співробітник
ЗВО може створювати, коригувати та спільно опрацьовувати робочу
документацію; спільно з колегами розв’язувати нагальні питання з
мінімальною витратою часу та матеріальних видатків (роздрукування на
папір тощо) [98].
Розглянемо ще один із основних компонентів сервісів G Suite – Googleформу.
Google-форма – це зручний інструмент, за допомогою якого можна
легко та швидко планувати заходи, укладати опитувальники й анкети, а також
збирати іншу потрібну інформацію. Форму можна підключити до електронної
таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися
у ній. Під час відключення цієї функції є змога відкрити меню «Відповіді» і
переглянути короткий зміст [89].
У налаштуваннях Google-форми доступно:


збір адрес електронної пошти;
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відправлення копій відповідей респондентам;



заповнення анкети тільки 1 раз (потрібно мати вхід до акаунту

Google);


внесення змін у відповіді після відправлення форми і перегляд

зведеної статистики відповідей;


перегляд ходу заповнення;



посилання для повторного заповнення форми;



створення

повідомлення,

яке

отримає

респондент

після

відправлення форми [247].
Зазначений сервіс надає змогу налаштовувати анкети у вигляді тесту з
автоматичним нарахуванням балів за відповіді та відображенням результату
користувачеві.
Крім того, є можливість підключення різних додатків через функцію
«Додатки». Наприклад, за допомогою програми Ultradox можна налаштувати
отримання даних із вже заповненої форми, а також – закласти в сценарій
відправлення створених листів на задану пошту або пошту із заповненої
форми [248].
Розглянемо використання Google-форми на прикладі конкретної
професійної ситуації: методистові організаційно-навчального відділу НМЦ
досліджень, наукових проектів та програм, із метою навчання за модулями
Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників
університету,

необхідно

сформувати

групи

учасників-співробітників.

Методист вносить запитання для автоматичного збору необхідної інформації
щодо проведення занять за модулями відповідної програми до Google-форми
сервісу G Suite (див. рис. 2.20.) [89].
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Рис.2.20. Google-форма, створена методистом НМЦ досліджень, наукових
проектів та програм
(Джерело: створено автором самостійно)
Для формування груп

щомісяця з кожного

модуля

програми

підвищення кваліфікації методистом НМЦ досліджень, наукових проектів та
програм за допомогою корпоративної пошти (Gmail) розсилається лист із
посиланням

на

Google-форму

науково-педагогічним

працівникам

університету [89].
Кожному

науково-педагогічному

співробітникові

університету

необхідно перейти за посиланням, заповнити форму й автоматично отримати
лист-підтвердження з вкладеною програмою та розкладом на конкретний
модуль

програми

підвищення

кваліфікації

науково-педагогічних

співробітників університету. Методист водночас має змогу переглядати
кількість зареєстрованих за допомогою під’єднаної до форми таблиці та
різним кольором позначати респондентів, які або записалися до груп, або
відмовилися від участі в заході (див. рис. 2.21) [89].
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Рис.2.21. Google-таблиця респондентів Google-форми
(Джерело: створено автором самостійно)
За допомогою сценаріїв у Google-формі є змога обмежувати кількість
респондентів для груп: після їх наповнення форма автоматично не дає більше
можливості зареєструватися, а для зручності – з’являється вікно з текстом про
завершення реєстрації у зв’язку з наповненням групи [89]. Також є змога у
Google-формі переглядати звітність про її заповнення. Додаткова опція
Google-форми

дозволяє

переглядати

відповіді

у

вигляді

(див. рис. 2.22.).

Рис.2.22. Вікно перегляду відповідей у Google-формі
(Джерело: створено автором самостійно)

діаграм
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Одним із важливих сервісів G Suite є Google-групи. Google Groups – це
сервіс від Google, який створює спільні простори надсилання-отримання
електронних листів для визначених електронних адрес. Сервіс Google-групи
почав своє функціонування з лютого 2001 р. [243]. В основному він
застосовувався як сервіс для створення відкритих і закритих спільнот. Однак
із 2007 року Google переорієнтував його для спільної роботи над проєктами.
У сервіси Google-групи було додано wiki-технології та сховище файлів [90].
Сервіс Google-група: дозволяє будь-якому користувачеві без обмежень
отримувати доступ до поточних обговорень; швидко надати доступ до різних
елементів G Suite (документів, календарів, відео, сторінок Google Sites) певній
групі співробітників, а якщо користувач вилучається з групи, він втрачає
доступ до всіх пов’язаних з нею ресурсів (див. рис. 2.23.) [90].

Рис.2.23. Вікно перегляду Google-групи
(Джерело: створено автором самостійно)
Google-групи можуть створюватися адміністратором або користувачами
(за наданим дозволом адміністратора). Особа, яка створює групу, визначає
правила вступу до групи, її відкритість / закритість, може запрошувати
учасників і модерувати їх дії [90].
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Одним із важливих сервісів G Suite є Google Hangouts Meet. Googlemeet – це сервіс Google, за допомогою якого можливо залишатися на зв’язку
зі своєю командою, перебуваючи у будь-якому місці. Легко приєднуватися до
відеодзвінків і спілкуватися особисто, забезпечуючи розв’язання нагальних
завдань дистанційно [91].
За допомогою зазначеного сервісу легко зробити відеодзвінок колегами
по роботі та запросити до нього потрібних користувачів. Це можливо завдяки
швидкому й зручному інтерфейсу та розумному керуванню. Для цього
необхідно налаштувати зустріч і поділитись посиланням.
Повна інтеграція додатка Meet із G Suite дає змогу приєднуватися до
запланованих зустрічей просто з подій, зазначених у сервісі Google-календар
або

з

посилань,

які

надіслані

за

допомогою

електронного

листа

(див. рис. 2.24.) [91].

Рис.2.24. Вікно запрошення до наради за допомогою Google-meet
(Джерело: створено автором самостійно)
Використання всіх зазначених сервісів G Suite можливо проводити за
допомогою встановленого додатка на телефоні співробітника організаційнонавчального підрозділу, тому організацію освітнього процесу можна
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забезпечувати при екстремальних умовах (вимкнення світла, термінове
відрядження за межі ЗВО, хвороба співробітника тощо) [91].
Висновки до другого розділу
Здійснено комплексний аналіз діяльності співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті та проаналізовано необхідність
використання під час цього цифрових технологій.
На основі визначених у першому розділі структурних компонентів
розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті розроблено діагностичний інструментарій і
проведено діагностичні заходи для визначення рівнів розвитку цифрової
компетентності співробітника ОНПУ.
Визначено, що розвиток цифрової компетентності співробітника ОНПУ
відбувається за таким принципом: розвиток низького рівня ЦК (мінімальний
набір знань і вмінь для застосування ЦТ під час організації освітнього
процесу); розвиток достатнього рівня ЦК (готовність до активного
застосовування ЦТ і здатність надавати професійну консультацію своїм
колегам під час організації освітнього процесу); розвиток високого рівня ЦК
(здатність і готовність передавати свої знання та вміння з використання ЦТ
усім учасникам освітнього процесу).
Проаналізовано

зміст

посадових

обов’язків

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті та здійснено діагностику
рівнів розвитку цифрової компетентності зазначених співробітників.
Для

більш

компетентності

чіткого

розуміння

співробітників

процесу

розвитку

організаційно-навчальних

цифрової

підрозділів

в

університеті під час виконання професійних завдань, проаналізовано основні
види їх діяльності та визначено, що провідними завданнями таких підрозділів
ЗВО є організація системи заходів, спрямованих на удосконалення підготовки
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фахівців,

розвиток

впровадження

творчого

інноваційних

потенціалу
технологій

зазначених
навчання,

співробітників,

науково-методичне

забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення організації освітнього
процесу, а також організація «базових заходів», що спрямованих на
виконання основних статутних завдань університету.
Проаналізовано програми підвищення кваліфікації співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті щодо розвитку цифрової
компетентності під час використання сучасних цифрових технологій.
Констатовано відсутність системності та цілісності розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті під час виконання посадових обов’язків. У процесі проведення
освітніх заходів спостерігається фрагментарність теоретичних знань щодо
цифрових технологій сьогодення, невміння обирати цифрові технології
відповідно

до

змісту

та

робочих

завдань

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті, поверхове уявлення про хмарні технології.
Визначені

критерії,

констатувальний
компетентності
університеті.

показники

експеримент
співробітників

Для

цього

та

та

рівні

уможливили

діагностувати

розвиток

організаційно-навчальних

розроблений

відповідний

провести
цифрової

підрозділів

в

діагностичний

інструментарій. Виділено комплекс діагностичних методик та методів:
комплексне опитування, анкетування, тестування, самооцінювання.
На основі результатів констатувального етапу дослідження зроблено
висновок про недостатній розвиток цифрової компетентності в більшості
співробітників ОНПУ. Актуалізовано потребу розроблення програм тренінгів,
майстер-класів для розвитку цифрової компетентності під час підвищення
кваліфікації співробітників ОНПУ.
Відповідно до мети та завдань було обґрунтовано й розроблено
інформаційно-методичне забезпечення розвитку цифрової компетентності
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співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті.

Відображено будову зазначеного інформаційно-методичного забезпечення
розвитку цифрової компетентності. Визначено та проаналізовано особливості
використання сервісів G Suite під час розроблення інформаційно-методичного
забезпечення розвитку цифрової компетентності в процесі діяльності
організаційно-навчальних підрозділів сучасного університету.
Обґрунтовано та розроблено інформаційно-методичне забезпечення
розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті як сукупність необхідних і достатніх умов
навчання, основою яких є належна інформаційна база вивчення цифрових
технологій, що надає можливість співробітникам організаційно-навчальних
підрозділів

в

університеті

розвивати

цифрову

компетентність

задля

удосконалення виконання посадових обов’язків.
Системне

відображення

інформаційно-методичного

забезпечення

розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті дозволило визначити дві складові: інформаційну та
методичну, які між собою взаємопов’язані та представлені як цілісне
утворення. Інформаційна складова містить інформаційні виклики та
інформаційну базу (персонал, цифрові технології, зокрема сервіси G Suite).
Методична

складова

включає

тренінги,

семінари,

майстер-класи,

обговорення, консультації, дискусії тощо, які дозволяють розвивати цифрову
компетентність

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті.
Відповідно до структури ІСПДОНПУ на базі G Suite розроблено та
представлено модель інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

підрозділів в університеті.

співробітників

організаційно-навчальних
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Запропонована
розвитку

цифрової

індивідуалізувати

модель

інформаційно-методичного

компетентності
й

удосконалити

співробітників
організацію

забезпечення

ОНПУ
освітнього

дає

змогу

процесу,

задовольняючи всіх учасників освітнього простору під час постійної освітньої
діяльності, та надає можливість постійно ровивати ЦК у співробітників
зазначених підрозділів.
Визначено основні сервіси G Suite і представлено їх використання (на
конкретних прикладах) під час організації освітнього процесу.
Розглянуто

розвиток

цифрової

компетентністі

в

співробітників

організаційно-навчальних. Визначено, що це здатність використовувати ними
цифрові технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку
інформації, її визначення й організації, управління й аналізу, а також її
створення та розповсюдження) у своїй професійній діяльності.
Використання сервісів G Suite (Gmail, Google-календаря, Google-диска,
Google-документів, Google-форм, Google-груп, Google-meet та ін.), а також
розвитку, при цьому, цифрової компетентності у співробітників ЗВО,
дозволяє створити інформаційно-методичне забезпечення та є важливим
кроком у розбудові єдиного інформаційного простору університету та
професійному зростанні зазначених праціників.
Результати проведеного дослідження свідчать про можливість і
доцільність створення та впровадження за допомогою сервісів G Suite
інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті під час
побудови корпоративного контенту.
Хід дослідження та основні результати, отримані у другому розділі,
відображено в опублікованих автором роботах: [88]; [89]; [90]; [91]; [93]; [94];
[98]; [99].
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РОЗДІЛ ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО
ЕКСПЕРИМЕНТУ
У розділі представлено основні етапи організації та проведення
експериментальної

частини

дослідження;

обґрунтовано вибір методів

проведення експерименту і методів опрацювання отриманих статистичних
даних; представлено завдання, зміст і результати експерименту, виконано
статистичне опрацювання й аналіз результатів експерименту; здійснено
формулювання

основних

висновків

і

методичних

рекомендацій

для

здійснення впровадження інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів університету.
3.1.
З

Організація та проведення експериментального дослідження
метою

забезпечення

перевірки

ефективності

розвитку

цифрової

організаційно-навчальних

підрозділів

інформаційно-методичного

компетентності
в

університеті

співробітників
було

здійснено

експериментальне дослідження. Воно проводилося: на базі навчального
відділу Інституту суспільства (2013–2015 рр.) і НМЦ досліджень, наукових
проектів та програм (2015–2020 рр.) Київського університету імені Бориса
Грінченка; на базі Вінницького національного технічного університету; на
базі

Харківського

національного

технічного

університету

сільського

господарства імені Петра Василенка (Додаток З) протягом 2013-2020 років.
Дослідження

охопило

344

співробитники

організаційно-навчальних

підрозділів зазначених закладів, із них: 172 – експереминтальна група (ЕГ) і
172 – контрольна група (КГ).
Дослідження було проведено в межах науково-дослідної роботи таких
підрозділів: кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту
Київського університету імені Бориса Грінченка (№0116U003295 «Зміст і
технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах
євроінтеграції»); кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету
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інформаційних технологій та управління Київського університету імені
Бориса Грінченка (№0116U004625 «Теоретичні та практичні аспекти
використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і
науці»), науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти Університету
Грінченка (№0116U003995 «Розвиток відкритого освітнього інформаційного
середовища університету для забезпечення якості освіти»).
Дослідження здійснювалося протягом 7 років і охоплювало такі етапи
науково-педагогічного пошуку:
На першому етапі (2013–2015 рр.): було розглянуто стан проблеми
дослідження, осмислення зарубіжного й українського досвіду розвитку
цифрової

компетентності

в

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів, а саме: вивчено досвід використання цифрових технологій у
роботі організаційно-навчальних підроділів університету, визначено базові
теоретичні питання. Сформульовано мету і завдання дослідження, розроблено
концепцію та визначено методологічні засади дисертаційної роботи;
визначено дослідно-експериментальні методики, програму дослідження;
встановлено кількісний і якісний склад учасників експерименту; проведено
обстеження

функціональних

обовязків

співробітників

організаційно-

навчальних підрозділів університету.
У ході дослідження виділено ряд характеристик залучення цифрових
технологій задля розвитку цифрової компетентності:


інтенсифікація всіх рівнів освітнього процесу;



підвищення

ефективності

та

якості

організації

освітнього

процесу;


формування єдиного інформаційного простору університету;



розвиток комунікаційної діяльності між усіма учасниками

освітнього процесу;


підвищення рівня цифрової обізнаності учасниками освітнього

процесу;


інформатизація сучасного суспільства тощо.
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На

другому етапі

(2015–2020

рр.):

було

здійснено

дослідно-

експериментальну перевірку концептуальних положень, апробацію змісту та
науково-методичного забезпечення впровадження інформаційно-методичного
забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті, аналіз проміжних
результатів, корекцію експериментальних методик дисертаційної роботи.
Проведено систематизацію, узагальнення й опрацювання даних, зіставлення
одержаних експериментальних результатів із прогнозованими, формулювання
загальних висновків дослідження.
Вірогідність

результатів

дисертації

зумовлена:

теоретичною

обґрунтованістю вихідних положень дослідження; застосуванням комплексу
методів, адекватних предмету дисертаційної роботи, її меті та завданням;
різнобічною апробацією основних положень дослідження; результатами
статистичного опрацювання експерименту та впровадженням розроблених
методичних рекомендацій щодо створення та використання ІМЗРЦКCОНПУ,
у контексті компетентнісного підходу; використання цифрових технологій,
зокрема

сервісів

G

Suite,

під

час

організації

освітнього

процесу

співробітниками організаційно-навчальних підрозділах університету.
З метою створення емпіричної бази для перевірки інформаційнометодичного забезпечення розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті, апробації й оцінки
функціонування на основі окреслених вище освітніх аспектів, проводилася
організаційна діяльність щодо впровадження.
План
забезпечення

роботи

щодо

розвитку

впровадження
цифрової

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті на базі G Suite
передбачав такі організаційно-методичні заходи:
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1) створення експериментальних і контрольних груп щодо побудови
освітнього процесу на основі одержаних результатів;
2) проведення

аналізу

отриманих

статистичних

даних

у

експериментальних і контрольних групах, а також на констатувальному та
формувальному етапах роботи;
3)

аналіз

розвитку

в

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів цифрової компетентності;
4) оцінювання

освітньо-управлінського

впливу

інформаційно-

методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті на співробітників
організаційно-навчальних підрозділів закладу вищої освіти.
Експерементальна робота здійснювалася протягом 2013–2020 років,
респондентами в експерименті виступали педагогічні, науково-педагогічні,
наукові працівники та працівники адміністративного апарату університету. В
ході експериментального дослідження [48] було сформовано програму (Табл.
3.1) проведення експерименту, яка складалася з аналітико-пошукового,
констатувального, формувального та заключного етапів [37].
Завдяки результатам теоретичних та емпіричних методів дослідження
ми мали змогу створити модель інформаційно-методичного забезпечення
розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів

в

університеті,

розробити

методичні

рекомендації

щодо

використання інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті на базі G Suite як засобу розвитку цифрової компетентності
задля підвищення рівня освіченості співробітників ОНПУ.
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Таблиця 3.1
Етапи проведення експериментального дослідження
№

Назва етапу

1.

Констатувальний,
2013–2015 роки

2.

Формувальний,
2016–2018 роки

Основні експериментальні
зрізи
Розглянути та проаналізувати
сучасні ІК-технології для
побудови єдиного
інформаційного простору
сучасного університету
Зясувати показник розвитку в
учасників освітнього процесу
та співробітників
організаційно-навчальних
підрозділів університету
цифрової компетентності під
час використання сервісів G
Suite

Методи

Аналіз
Добір методів
Систематизація
отрманих результатів
пошуку

Анкетув
ання
Статист
ичний
аналіз
Порівня
льний
аналіз
Експериментальне
Анкетув
оцінювання використання
ання
інформаційно-методичного
Метод
забезпечення розвитку
експерт
цифрової компетентності
них
співробітників організаційно- оцінок
навчальних підрозділів в
університеті

Визначення рівня
сформованості цифрової
компетентності під час
використання сервісів G Suite
усіх учасників освітнього
процесу університету

Кількість
респондентів

344

344

Анкетування
Статистичний аналіз
Порівняльний аналіз
Динаміка змін
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Продовження таблиці 3.1
3.

Заключний
(підсумковокорегувальний)
2018–2020 рік

Аналіз експериментального
дослідження щодо
використання інформаційнометодичного забезпечення
розвитку цифрової
компетентності співробітників
організаційно-навчальних
підрозділів в університеті на
базі G Suite

Систематизація
Узагальнення
Представлення
результатів

Основна мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні,
розробленні й експериментальній перевірці інформаційно-методичного
забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів університету.
На

констатувальному

етапі

(2013–2015

роки)

було

здійснено:

обґрунтування й аналіз досліджуваної тематики; визначення цілей; добір
методів; експериментальних засад. Було проведено дослідну роботу, яка
охопила: вивчення й аналіз стану розробленості проблематики дисертації,
проведено теоретичне порівняння українського та зарубіжного досвіду
розвитку цифрової компетентності, зокрема: вивчення досвіду закладів вищої
освіти, аналіз і порівняння хмарних сервісів сьогодення з метою визначення
суперечностей; сформульовано мету, предмет, об’єкт і завдання нашого
дослідження; визначено поняттєво-категорійний апарат дисертації; визначено
методологічні

засади

інформаційної

системи

підтримки

діяльності

організаційно-навчальних підрозділів університету на базі G Suite під час
організації освітнього процесу, встановлений кількісний і якісний склад
учасників експериментальної частини дослідження; проведено опитування,
бесіди, анкетування з педагогічними, науково-педагогічними, науковими та
працівниками адміністративного апарату з метою визначення ролі сучасних
ІТ-засобів під час побудови організації освітнього процесу.
На констатувальному (2013–2015 роки) та формувальному (2016–2018
роки) етапах дослідження було:
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розроблено будову інформаційної системи підтримки діяльності

організаційно-навчальних підрозділів на базі G Suite;


запропоновано структуру інформаційної системи підтримки

діяльності організаційно-навчальних підрозділів на базі G Suite;


розроблено

модель

інформаційно-методичного

забезпечення

розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів університету;


розглянуто

вплив

інформаційно-методичного

забезпечення

розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів

університету

на

розвиток

ЦК

співробітників

зазначених

підрозділів;


запроваджено інформаційно-методичне забезпечення розвитку

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів університету в Київському університету імені Бориса Грінченка,
Вінницькому

національному

технічному

університеті,

Харківському

національному технічному університеті сільського господарства імені Петра
Василенка (Додаток З).
Основними завданнями до мети констатувального етапу виступили:
-

розроблення опитувань для виявлення ставлення співробітників

до використання цифрових технологій, зокрема сервісів G Suite, під час
організації освітнього процесу;
-

проведення анкетувань у 2013–2020 роках для учасників

освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка,
Вінницького

національного

технічного

університету,

Харківського

національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка (Додаток З).
Склад контрольної й екпериментальної груп було визначено відповідно
до вимог подібних досліджень, аби забезпечити чистоту експерименту:
-

забезпечення однакових умов в обох групах;

-

використання однакових нормативних документів;
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підбір

-

учасників

за

схожими

компонетами

(віковими

показниками, навичками тощо);
можливості

-

ЗВО

задля

проведення

експереминтального

дослідження;
об’єктивністю отриманих результатів [6].

-

Проведення контрольно-вимірювальних заходів відбувалося шляхом
здійснення

попередньо-визначального,

поточного

та

підсумкового

діагностування. Попередньо-визначальне діагностування дозволило отримати
дані щодо використання учасниками освітнього процесу університету під час
організації освітнього процесу сучасних цифрових технологій, зокрема
сервісів G Suite. На етапі поточного діагностування з’ясовано проміжні
результати вимірювання. У підсумку було окреслено рівень сформованості
ЦК

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

під

час

інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету.
На заключному (підсумково-корегувальному) етапі (2018-2020 роки)
було здійснено такі дослідницькі кроки:
оброблення й аналіз отриманих результатів педагогічного

-

експерименту шляхом математично-статистичних методів обчислення;
-

перевірка одержаних результатів на значущість (валідність);

-

формулювання висновків і визначення подальших наукових

орієнтирів із проблеми запровадження єдиного інформаційного простору в
закладах вищої освіти.
Рівень ефективності організації освітнього процесу закладів вищої
освіти визначається ступенем сформованості єдиного інформаційного
простору організаційно-навчальних підрозділів.
У Київському університеті імені Бориса Грінчека було розроблено та
затверджено корпоративні стандарти для створення й налагодження будови
єдиного інформаційного простору між усіма учасниками освітнього процесу,
зокрема

і

для

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів.
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Основними завданням стали: побудова моделі інформаційно-методичного
забезпечення; визначення рівнів сформованості ЦК у співробітників
організаційно-навчальних підрозділів. Вивчаючи досвід світових вишів, у
Київському університеті імені Бориса Грінченка побудовано єдиний
інформаційни простір, пріоритетом якого є інформатизація всіх ланок
побудови освітнього процесу, що ґрунтується на компетентнісному й
особистісно орієнтованому підходах.
З метою визначення вагомостi зазначених у першому розділі критеріїв,
ураховуючи думку А. Киверялги [145], що метод експертних оцiнок
забезпечує об’єктивнiсть, багатостороннiсть, обґрунтованiсть, комплекснiсть i
компетентнiсть результатiв дослiдження, було створено спецiальну експертну
комiсiю в складi 7 осiб. Експертнiй комiсiї було запропоновано оцiнити
вагомiсть кожного критерiю за п’ятибальною шкалою (Табл. 3.2).

Е5

Е6

Е7

вагомості

Е4

Коофіцієнт

Е3

Ранг

Е2

Варіація

Е1

Середнє

Експерт

Відхилення

Таблиця 3.2

мотиваційний

5

5

5

5

5

5

5

5,0

0,964

12,12

1

0,174

когнітивний

5

3

3

4

4

4

3

3,714

0,894

13,48

3

0,167

діяльнісний

4

4

4

4

4

4

3

3,857

1,071

12,31

2

0,170

∑

14

12

12

13

13

13

11

12,571

2,929

37,91

-

0,511

Критерій

(Джерело: створено автором самостійно)
Ураховуючи

дані, викладені

вище

в

таблиці,

було

здійснено

ранжування досліджуваних критеріїв, та було визначено, що перший ранг
отримав мотиваційний критерій – вище середнє значення експертної оцінки.
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3.2.

Експериментальна перевірка ефективності інформаційно-

методичного

забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності

співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті
Основними цілями нашого експереминтального дослідження було
проаналізувати сучасний стан побудови єдиного інформаційного простору в
закладах

вищої

забезпечення

освіти,

розробити

розвитку

цифрової

модель

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті, перевірити теоретичні
положення та провести більш глибоке вивчення проблеми, поставленої в
дисертації.
Для проведення будь якого педагогічного експеременту необхідно
виконувати вимоги дослідників щодо його ефективності, результативності та
науковості [130, с. 131].
Робота нашого експериментального дослідження спрямована на
перевірку основних теоретичних положень і заглиблення в проблематику
дисертаційної праці.
Для врахування широкого спектра можливостей сервісів G Suite під час
організації освітнього процесу було проведено дослідження під час якого
було використано такі методи:
-

із респондентами (методистами ОНПУ) було проведено бесіди,

щодо запровадження інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті на базі G Suite під час організації освітнього
процесу;
-

шляхом проведення анкетувань було створенно базу запитань

нашого дослідження;
-

анкетування відбувалося безпосиредьньо й опосередковано, що

дало змогу зібрати необхідні дані;
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було проведено статистичне опрацювання отриманих даних, на

-

основі яких було здійснено побудову структурної схеми ІМЗРЦКCОНПУ на
базі G Suite під час організації освітнього процесу.
Анкетування охопило співробітників ОНПУ і є вибірковим за способом
комунікації

між

учасниками

(респондент-дослідник)

–

анкетним,

формалізованим, груповим [125].
Як свідчить практика, анкетування не виключає проблеми обізнаності
респондентів (співробітників ОНПУ) щодо зазначеної тематики дослідження
та щирості відповідей на запитання. Для оброблення відповідей на питання
анкети було використано такі критерії [137]:
метод контрольних запитань, який полягає у тому, що під час

-

анкетування було задано запитання з основного переліку. І якщо відповіді не
збігалися, такі анкети не розглядалися під час аналізу;
запитання на невідвертість, під час яких респондент мав визнати

-

свою необізнаність. Прикладом таких питань є: «Чи завжди Ви знаєте, як
використовувати сучасні цифрові технології під час організаці освітнього
процесу?»,

«Чи

обізнані

Ви

з

усіма

нормативними

документами

національного рівня, які регламентують процес інформатизації під час
організації освітнього процесу?». Якщо респондент на більшість запитань
відповідає, що обізнаний у всіх сферах – анкетування вважається нещирим.
-

проведення інтерв’ю з респондентом щодо відповідей на певні

запитання. Прикладом таких запитань було розуміння понять «Цифрова
компетентність», «Цифрові технології», «Хмарні сервіси».
У процесі опитування згідно з анкетою (Додаток Г) було опрацьовано
дані, за якими видно, як співробітники ОНПУ використовують сервіси G Suite
під час виконання поставлених робочих завдань.
У

ході

статистичного

опрацювання

отриманих

даних

нашого

дослідження виявлено, що співробітники ОНПУ регулярно використовують
тільки невелику кількість сервісів G Suite під час організації освітнього
процесу.
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Анкетовані відповіли таким чином: Gmail у своїй діяльності під час
організації

освітнього

процесу

регулярно

використовують

–

73

%

респондентів; Google-диск – 62 % респондентів; Google-календар – 32 %
респондентів; Google-документи – 34 % респондентів; Google-форми – 17 %
респондентів; Google-meet – 15 % респондентів; Google-групи – 7 %
респондентів; інші сервіси Google – 3 % респондентів (див. рис. 3.1.).

73%

48%

32%

34%
17%

15%
3%

7%

Рис. 3.1. Використання сервісів G Suite співробітниками ОНПУ
(Джерело: створено автором самостійно)
Проаналізувавши

отримані

дані,

виявилося,

що

більшість

співробітників ОНПУ у своїй діяльності майже не користуються сервісами G
Suite.
За

результатами

бесід,

анкетувань,

опитувань

і

статистичного

опрацювання даних нашого експерименту було отримано можливість
складення

схеми

ІМЗРЦКCОНПУ

на

базі

G

Suite

за

відповідями

співробітників ОНПУ, описаної нами у другому розділі (див. рис. 2.2).
Аналізовуючи дані під час констатувального етапу дослідження, було
зроблено висновки, що якість використання ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite
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має будуватися на основі вивчення специфіки роботи співробітників ОНПУ
під час організації освітнього процесу. Результативність використання всіх
сервісів G Suite під час організації освітнього процесу співробітниками
ОНПУ залежить від рівня їх ЦК.
Під час проведення експериментального дослідження нами було
опитано та проаналізовано відповіді респондентів щодо характеристик
сервісів G Suite (див. рис. 3.2.).

92%
82%

79%

5%
Ефективність

Зручність

Легкість в
користуванні

Не використовують

Рис. 3.2. Відповіді респондентів щодо характеристик сервісів
G Suite
(Джерело: створено автором самостійно)
За допомогою цього опитування нами було встановлено, що загалом
співробітники ОНПУ позитивно ставляться до використання сервісів G Suite
під час організації освітнього процесу. Респонденти виокремили основні
характеристики, зокрема такі, як: ефективність (92%), зручність (82%).
З огляду на описаний аналіз отриманих результатів і попереднє
діагностування дозволяє нам зробити висновки, що є значна вірогідність
доцільності використання сервісів G Suite під час організації освітнього
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процесу у ЗВО задля

розвитку в

співробітників ОНПУ цифрової

компетентності.
На формувальному етапі було визначено критерії сформованості
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів під час організації освітнього процесу з використанням сервісів G
Suite.
Н. Морзе та О. Буйницька, вивчаючи цифрову компетентність,
виокремлюють три рівні: низький (мінімальні знання й уміння для
задоволення власних пізнавальних потреб), достатній (розв’язання завдань
освітнього, наукового, соціально-культурного та практичного характеру) і
високий (цифрова компетентність як складник професійної компетентності,
що дає змогу розв’язувати професійні завдання) [139].
За допомогою анкетувань було проведено діагностування щодо рівня
сформованості цифрової компетентності в співробітників ОНПУ. Назване
дослідження засвідчило таке: високий рівень мали 23 % респондентів;
достатній – 43 %, низький – 34%.
На формувальному етапі експерименту нами було сформовано дві
групи (експереминтальна, контрольна). До кожної з них було рівномірно
розподілено респондентів за кожним із зазначених рівнів (Табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Рівні розвитку цифрової компетентності співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті на початок експерименту
ЕГ
Рівні розвитку

КГ

кіл-ть

%

кіл-ть

%

Низький

37

21

39

23

Достатній

94

55

95

55

Високий

41

24

38

22

Всього

172

100

172

100

174
Для достовірності та надійності експериментального дослідження після
розподілу груп нами було перевірено їх за допомогою двох гіпотез:
H0 – розподіл показників рівнів сформованості цифрової компетентності
в ЕГ, не відрізняється від показників рівнів сформованості цифрової
компетентності в КГ; це свідчить, що вони належать до однієї генеральної
сукупності.
H1

–

розподіл

показників

рівнів

сформованості

цифрової

компетентності в ЕГ, відрізняється від показників рівнів сформованості
цифрової компетентності в КГ; це свідчить, що вони не належать до однієї
генеральної сукупності.
Для перевірки зазначених гіпотез використовуємо критерій Пірсона (χ2),
усі необхідні вимоги виконуються, а саме: об’єм вибіки більший, ніж 30 осіб;
зазначені рівні охоплюють увесь діапазон варіативності ознаки, яка
досліджується; рівні не перехрещуються [145].

2
𝜒емп

=

1
𝑛1 ∗𝑛2

∗

2

(𝑛 ∗𝐹 −𝑛 ∗𝐹 )
∑3𝑖=1 1 2𝑖 2 1𝑖
𝐹 +𝐹
1𝑖

2𝑖

, (3.1)

де n1 і n2 – це кількість співробітників ОНПУ в експериментальній і
контрольній групах;
F1i та F2i – це кількість співробітників ОНПУ в експериментальній і
контрольній групах, які мають і-тий рівень ЦК (і=1 (високий); і=2 (достатній);
і=3 (низький).
Обрахувавши результати згідно з зазначеною формулою 3.1 і за
допомогою MS Excel, було розраховано емпіричне значення, яке становило
0,172, а відповідне критичне значення при рівні значущості p≤0,05 становить
5,991, а критичне значення при рівні значущості p≤0,01 становить 9,21. Таким
чином, і з імовірністю менше 5% будь-які відмінності між результатами
контрольної й експериментальної груп є випадковою варіацією, а отже,
вибірки є однорідними за досліджуваним показником. Це свідчить, що
підтверджується нульова гіпотеза про те, що розподіл показників рівнів
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сформованості цифрової компетентності в ЕГ не відрізняється від показників
рівнів сформованості цифрової компетентності в КГ; це свідчить, що вони
належать до однієї генеральної сукупності.
Подальшим кроком нашого дослідження було аналізування розвитку
ЦК у ОНПУ під час використання сервісів G Suite задля організації
освітнього процесу. При цьому представникам експереминтальної групи ми
надавали інформаційно-методичні рекомендації щодо використання сервісів
G Suite під час організації освітнього процесу.
Для

контрольної

групи

ми

не

надавали

рекомендацій,

але

запропонували проаналізувати літературу використання сервісів G Suite, а
також спробувати самостійно вивчити питання використання зазначених
сервісів.
Після року експерименту нами було опрацьовано його результати
повторно,

проведено

опитання

та

виявлено,

що

учасниками

експереминтальної групи вагомо було збільшено використання сервісів
G Suite під час організації освітнього процесу (див. рис. 3.3.). А показники
контрольної групи засвідчили незначні результати (див. рис. 3.4.).
93%
74%
67%
54%
42%
27%

23%

Рис. 3.3. Використання сервісів G Suite учасниками ЕГ
(Джерело: створено автором самостійно)

20%

176
75%
50%
34%

36%
19%

17%
9%

5%

Рис. 3.4. Використання сервісів G Suite учасниками КГ
(Джерело: створено автором самостійно)
Такі показники були сформовані завдяки: з одного боку, проведенню
серії тренінгів, майстер-класів (Додаток Ж) із метою підвищення розвитку
цифрової компетентності в співробітників ОНПУ, а з іншого, – бажанню
кожного учасника до розвитку ЦК і поліпшення умов організації освітнього
процесу.
Упродовж проведення експериментального дослідження проводилися
зрізи задля отримання контрольних показників. Відбувалося вивчення
ефективності запровадження ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite, модель якого
було описано у попередньому розділі нашої роботи.
За для більш чіткого розуміння, як відбувався процес розвитку ЦК у
співробітників ОНПУ, нами було визначено компоненти, за якими
проводилося подальше дослідження (Додаток Г).
На цьому етапі експерименту відбувалося розв’язання завдань щодо
практичної реалізації ЦК співробітниками ОНПУ; досліджено реалізацію
педагогічних умов задля її формування.
Експереминтальне дослідження дало змогу визначити динаміку рівнів
сформованості ЦК співробітників ОНПУ відповідно до зазначених критеріїв,
а саме: мотиваційного, когнітивного та процесуального.
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Мотиваційний критерій дав нам змогу проаналізувати наявність у
співробітників ОНПУ мотивації в процесі використання сучасних цифрових
технологій, зокрема сервісів G Suite, задля досягнення успіху під час
виконання робочих завдань.
Когнітивний критерій дав нам змогу проаналізувати та визначити
ставлення

співробітників

ОНПУ

до

знання,

пізнання,

вивчення

й

усвідомлення використання сучасних цифрових технологій, зокрема сервісів
G Suite.
Діяльнісний критерій дав нам змогу проаналізувати ставлення
співробітників ОНПУ до саморозвитку під час організації освітнього процесу
та визначити не тільки індивідуальну, а й колективну взаємодію. Кожен
критерій ЦК досліджувався за допомогою методу експертних оцінок.
Студіюючи мотиваційний критерій, нами було отримано такі показники
(Табл. 3.5), які засвідчили зростання кількості співробітників із високим
рівнем ЦК серед працівників ОНПУ в експериментальній групі порівняно з
контрольною: 31 % у ЕГ та 23 % у КГ. Варто зазначити, що під час
проведення експерименту відбулося зменшення кількості співробітників
ОНПУ з низьким рівнем ЦК у ЕГ 12 %, у КГ 20 %.
Таблиця 3.5
Рівні розвитку цифрової компетентності співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті за мотиваційним критерієм після
проведення формувального експеременту
Рівні розвитку

ЕГ

КГ

кіл-ть

%

кіл-ть

%

Низький

20

12

35

20

Достатній

98

57

97

57

Високий

54

31

40

23

Всього

172

100

172

100
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Перевірка

достовірності

одержаних

результатів

проводилася

за

критерієм Пірсона (χ2), та за допомогою MS Excel було розраховано
емпіричне значення, яке становило 6,182, а відповідне критичне значення при
рівні значущості p≤0,05 становить 5,991, а критичне значення при рівні
значущості p≤0,01 становить 9,21. Таким чином, і з імовірністю менше 5%
будь-які відмінності між показниками контрольної й експериментальної груп
є результатом використання під час організації освітнього процесу активного
чинника впливу, а отже, відмінність є закономірною за досліджуваним
показником, що свідчить про ефективність застосування співробітниками
сервісів G Suite під час організації освітнього процесу. Позитивна динаміка,
за зазначеним критерієм, пояснюється ставленням співробітників ОНПУ до:
професійної діяльності; потреб; інтересів.
Наступним кроком було дослідження когнітивного критерію, що
засвідчив такі результати (Табл. 3.6), які показали зростання кількості
співробітників

із

високим

рівнем

ЦК

у

працівників

ОНПУ

в

експериментальній групі порівняно з контрольною: 36 % в ЕГ і 23 % в КГ.
Варто зазначити, що під час проведення експерименту відбулося зменшення
кількості співробітників ОНПУ з низьким рівнем ЦК у ЕГ 12 %, у КГ 20 %.
Таблиця 3.6
Рівні розвитку цифрової компетентності в співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті за когнітивним критерієм після
проведення формувального експеременту
Рівні розвитку

ЕГ

КГ

кіл-ть

%

кіл-ть

%

Низький

20

12

34

20

Достатній

89

52

98

57

Високий

63

36

40

23

Всього

172

100

172

100
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Перевірка достовірності одержаних результатів проводилася також за
критерієм Пірсона (χ2), та за допомогою MS Excel було розраховано
емпіричне значення, яке становило 9,2, а відповідне критичне значення при
рівні значущості p≤0,05 становить 5,991, а критичне значення при рівні
значущості p≤0,01 становить 9,21. Таким чином, і з імовірністю менше 5%
будь-які відмінності між показниками контрольної й експериментальної груп
є результатом використання під час організації освітнього процесу активного
чинника впливу, а отже, відмінність є закономірною за досліджуваним
показником, що свідчить про ефективність використання співробітниками
сервісів G Suite у ході організації освітнього процесу.
Досліджуючи діяльнісний критерій, нами було отримано такі показники
(Табл. 3.7), які засвідчили зростання кількості співробітників із високим
рівнем ЦК серед працівників ОНПУ в експериментальній групі порівняно з
контрольною: 35 % в ЕГ і 26 % у КГ. Варто зазначити, що під час проведення
експерименту відбулося зменшення кількості співробітників ОНПУ з низьким
рівнем ЦК у ЕГ 11 %, у КГ 23 %.
Таблиця 3.7
Рівні розвитку цифрової компетентності в співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті за діяльнісним критерієм після
проведення формувального експеременту
ЕГ
Рівні розвитку

КГ

кіл-ть

%

кіл-ть

%

Низький

19

11

40

23

Достатній

92

54

87

51

Високий

61

35

45

26

Всього

172

100

172

100
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Перевірка достовірності одержаних результатів також проводилася за
критерієм Пірсона (χ2), та за допомогою MS Excel було розраховано
емпіричне значення, яке становило 10,3, а відповідне критичне значення при
рівні значущості p≤0,05 становить 5,991, а критичне значення при рівні
значущості p≤0,01 становить 9,21. Таким чином, і з імовірністю менше 5%
будь-які відмінності між показниками контрольної й експериментальної груп
є результатом використання під час організації освітнього процесу активного
чинника впливу, а отже, відмінність є закономірною за досліджуваним
показником, що свідчить про ефективність використання співробітниками
сервісів G Suite у ході організації освітнього процесу.
Узагальнивши результати за трьома критеріями та визначивши
динаміку в контрольних і експериментальних групах, дали нам змогу зробити
висновок про найбільший позитив запровадження ІМЗРЦКCОНПУ на базі G
Suite задля ефективної організації освітнього процесу. Вимірювання
показників повторно засвідчило позитивні зміни в експериментальній і
контрольній групах (Табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Рівні розвитку цифрової компетентності в співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті на кінець експерименту
Рівні розвитку

ЕГ

КГ

кіл-ть

%

кіл-ть

%

Низький

19

11

37

22

Достатній

89

52

93

54

Високий

64

37

42

24

Всього

172

100

172

100

Результати

проведеного

експерименту

дали

змогу

зафіксувати

позитивну динаміку розвитку ЦК у співробітників ОНПУ під час
запровадження ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite задля забезпечення організації
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освітнього процесу, що свідчить про ефективність моделі та вплив
запропонованих умов розвитку ЦК.
Під час проведення експерименту зросла кількість співробітників
ОНПУ з високим рівнем ЦК, із достатнім рівнем – майже залишилася без
змін, а з низьким рівнем помітно скоротилася (див. рис. 3.5.).
високий

94

достатній

низький

95

89

93

64
41

38

37

39

42

37

19

ЕГ(ПЕ)

ЕГ(КЕ)

КГ(ПЕ)

КГ(КЕ)

Рис. 3.5. Динаміка змін сформованості ЦК у співробітників ОНПУ після
проведення експерименту. (Джерело: створено автором самостійно)
Подані показники засвідчують, що у експериментальній групі після
проведення експерименту високий рівень розвитку ЦК у співробітників
ОНПУ зріс із 24 % до 37 %, достатній рівень зменшився з 55 % до 52%,
низький рівень зменшився з 21 % до 11 %. У свою чергу в контрольній групі
ці показники змінилися не суттєво: високий зріс із 22 % до 24 %, достатній
зменшився з 55 % до 54 %, низький зменшився з 23 % до 22 %.
Перевірка достовірності одержаних результатів також проводилася за
критерієм Пірсона (χ2), та за допомогою MS Excel було розраховано
емпіричне значення, яке становило 10,44, а відповідне критичне значення при
рівні значущості p≤0,05 становило 5,991, а критичне значення при рівні
значущості p≤0,01 становило 9,21. Відмінності між показниками контрольної
й експериментальної груп є результатом використання під час організації
освітнього процесу активного чинника впливу, а отже, відмінність є
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закономірною за досліджуваним показником, що свідчить про ефективність
використання співробітниками сервісів G Suite під час організації освітнього
процесу.
Дослідження засвідчило, що у контрольній групі відбулися незначні
зміни в збільшені кількості співробітників ОНПУ з високим рівнем ЦК і
зменшення співробітників ОНПУ з низьким рівнем, із достатнім рівнем
відбулися несуттєві зміни. Ця тенденція свідчить про те, що кількісних і
якісних змін не сталося.
Відзначимо, що після завершення експерименту в експериментальній
групі в рази зменшилася кількість співробітників ОНПУ з низьким рівнем
ЦК.
Отже, можна зробити висновки про ефективність (Додаток Д)
запровадження ІМЗРЦКCОНПУ на базі G Suite із огляду на покращення рівня
ЦК за мотиваційним, когнітивним і процесуальним критеріями в ЕГ і в КГ.
У результаті дослідження було визначено рівні ЦК співробітників
ОНПУ на початок і на кінець експерименту та показано їх динаміку.
Результати дослідження дають підстави зробити висновок, що поставлені
завдання виконано, мети досягнуто, гіпотезу підтверджено.
Висновки до третього розділу
Дослідження щодо запровадження та використання інформаційнометодичного забезпечення розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті на базі G Suite під час
організації

освітнього

процесу

проводилося

в

три

етапи:

І-ий

–

констатувальний (2013 р. – 2015 р.), II-ий – формувальний (вересень 2016 р. –
2018 р.), ІІІ-ий – заключний (2018 р. – лютий 2020 р.). Дослідноекспериментальна робота була проведена в Київському університеті імені
Бориса Грінченка, Вінницькому національному технічному університеті,
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Харківському

національному

технічному

університеті

сільського

господарства імені Петра Василенка.
Здійснене
зрозуміти

суть,

забезпечення

теоретико-експериментальне
особливості
розвитку

впровадження

цифрової

дослідження

дало

змогу

інформаційно-методичного

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті на базі G Suite.
Розроблено програму педагогічного експерименту, обрано методи
вимірювання й обробки результатів педагогічного експерименту (теоретичні
–

аналіз,

порівняння,

систематизація,

узагальнення;

діагностичні

–

спостереження, бесіди, комплексне опитування, анкетування, тестування;
статистичні – методи математичної статистики.
Після закінчення констатувального та на початку формувального етапу
експерименту було проведено інтегральне опрацювання даних, відбувалося
зіставлення (аналіз) дослідження; описано хід експеременту та результати на
основі методів статистичного опрацювання даних; оформлено результати
дослідження.
Під час проведення експериментального дослідження було розв’язано
ряд завдань:
1.

Вивчено практичний аспект розвитку ЦК у співробітників ОНПУ

під час запровадження інформаційно-методичного забезпечення розвитку
їхньої цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті на базі сервісів G Suite у ході організації освітнього
процесу;
2.

Досліджено

рівень ЦК

у співробітників ОНПУ

під

час

використання інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

університеті на базі сервісів G Suite.

підрозділів

в
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Експериментальне дослідження проводилося з метою визначення
динаміки росту рівнів розвитку ЦК у співробітників ОНПУ під час
запровадження інформаційно-методичного забезпечення на базі сервісів
G Suite. Упродовж 2017-2020 рр. було проведено експеримент, на початку
якого було сформовано експериментальну (ЕГ- 172 особи) та контрольну (КГ172 особи) групи, описано рівні розвитку ЦК. Визначено три критерії, за
якими здійснювався аналіз динаміки розвитку ЦК у співробітників ОНПУ.
Перевірку результатів проведеної дослідно-експериментальної роботи
здійснено на основі порівняльного аналізу змін показників ЕГ і КГ, перевірку
валідності отриманих результатів проведено за допомогою критеріїв Пірсона.
Узагальнення результатів експерименту засвідчило про зростання в ЕГ
високого (з 24 % до 37 %), достатнього (з 55 % до 52 %), низького (з 21 % до
11 %) рівня розвитку ЦК. У КГ статистично значущих змін у компонентах не
відбулося: високий (із 22 % до 24 %), достатній (із 55 % до 54 %), низький (із
23 % до 22 %). Дослідження дало змогу вивчити зміни в рівнях розвитку ЦК
співробітників ОНПУ під час запровадженя інформаційно-методичного
забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті на базі сервісів G Suite.
Узагальнені результати перевірки за зазначеними критеріями, рівнями
розвитку ЦК і визначення динаміки в ЕГ і КГ дали змогу зробити висновок
про ефективність і доцільність використання інформаційно-методичного
забезпечення

розвитку

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті на базі G Suite у ході
організації освітнього процесу задля підвищення рівня ЦК.
Хід дослідження й основні результати, отримані у третьому розділі,
відображено в опублікованих автором роботах: [89]; [96].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти
розвитку цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних
підрозділів в університеті, що дозволило зробити такі висновки.
1.
цифрової

Виявлено ступінь наукової розробленості проблеми розвитку
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів університету. Проаналізовано праці українських і зарубіжних
науковців

щодо

розвитку

цифрової

компетентності

та

широкого

впровадження хмарних технологій (можливості й особливості використання),
а також, вивчено законодавчі документи, що регламентують розвиток вищої
освіти та вимоги до неї.
Визначено

концепції,

які

дозволили

виокремити

сукупність

методологічних підходів до реалізації завдань дослідження: системний,
компетентнісний,

технологічний

Охарактеризовано

особливості

та

особистісно

професійної

зорієнтований.

діяльності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті. Зазначено, що вони
здійснюють планування, організацію, моніторинг, в тому числі і контроль;
координують роботу різних структурних підрозділів в тому числі і
методичну; приймають участь у розробці методичних рекомендацій
спрямованих на різні аспекти освітньої діяльності; мають на меті постійне
вдосконалення освітнього процесу. Відповідно до посадових обов’язків
співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті,

виокремлено функціональне поле використання ними цифрових технологій у
професійній діяльності.
2.

Розкрито

сутність

і

структуру

цифрової

компетентності

співробітників організаційно-навчальних підрозділів університету. Уточнено
сутність поняття «компетентність», яке відображає поєднання знань, умінь,
навичок, досвіду і особистісних властивостей фахівця, які обумовлюють
прагнення, здатність і готовність розв’язувати завдання, що виникають в
реальних життєвих та професійних ситуаціях. Вперше обґрунтовано поняття
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«цифрова

компетентність

співробітника

організаційно-навчального

підрозділу в університеті» як інтегроване, в основу якого покладено
мотивацію, здатність фахівця до саморозвитку, удосконалення набутих знань,
умінь, навичок щодо цифрових технологій для подальшого професійного
зростання та ефективного вирішення професійних задач.
Визначено та охарактеризовано структуру цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті, а саме,
такі компоненти: ціннісно-мотиваційний (усвідомлення значущості розвитку
цифрової компетентності, прагнення оволодіти знаннями, уміннями та
навичками використання цифрових технологій, зокрема сервісів G Suite),
інформаційно-знаннєвий (сукупність теоретичних знань, практичних умінь і
навичок, володіння цифровими технологіями, необхідними для професійної
діяльності) й операційно-діяльнісний (активне і творче застосування
теоретичних знань, практичних умінь і навичок використання цифрових
технологій у професійній діяльності). Зроблено висновок, що розвиток
структурних компонентів відбувається динамічно, комплексно та циклічно.
3.

Визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний),

показники розвитку цифрової компетентності співробітників організаційнонавчальних підрозділів в університеті при використанні цифрових технологій
під час виконання посадових обов’язків. Визначені критерії скорельовані з
компонентами

цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-

навчальних підрозділів в університеті.
Обґрунтовано низький, достатній і високий рівні, кожен із яких
взаємодіє з попереднім і наступним. На низькому рівні розвитку цифрової
компетентності фахівець володіє мінімальним набором знань і умінь до
застосування цифрових технологій під час виконання посадових обов’язків.
На достатньому рівні фахівець активно застосовує цифрові технології, надає
професійну консультацію своїм колегам при організації освітнього процесу.
На високому рівні засвідчує здатність та готовність передавати свої знання та
вміння до використання цифрових технологій усім учасникам освітнього
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процесу. Розроблено та визначено комплекс діагностичних методик та
методів для оцінки стану розвитку цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті (комплексне опитування,
анкетування, тестування, самооцінювання).
4.

Обґрунтовано

забезпечення

розвитку

та

розроблено

цифрової

інформаційно-методичне

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті як сукупність необхідних
і достатніх умов навчання, основою яких є належна інформаційна база
вивчення цифрових технологій, що надає можливість співробітникам
організаційно-навчальних підрозділів в університеті розвивати цифрову
компетентність задля удосконалення виконання посадових обов’язків.
Відображено структурну будову цього забезпечення, яке містить дві
складові: інформаційну та методичну. Зазначено, що вони взаємопов’язані
між собою та утворюють цілісну систему. Інформаційна складова містить
інформаційні виклики та інформаційну базу (персонал, цифрові технології)
яка ці виклики вирішує. Інформаційна база передбачала застосування
цифрових технологій, зокрема сервісів G Suite, які є елементами сучасних
освітніх практик та складають інформаційний супровід співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті. Визначено основні
сервіси G Suite (Gmail, Google-календар, Google-диск, Google-документи,
Google-форми, Google-групи, Google-meet та ін.), і представлено їх
застосування (на конкретних прикладах) під час організації освітнього
процесу.
Методична складова інформаційно-методичного забезпечення розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті містить тренінги, семінари, майстер-класи,
обговорення, консультації, дискусії тощо («Хмарні технології в управлінській
діяльності», «Використання сервісів G Suite співробітниками організаційнонавчальних
забезпечення

підрозділів
розвитку

в

університеті»,

цифрової

«Інформаційно-методичне

компетентності

співробітників

188
організаційно-навчальних

підрозділів

інформаційно-методичне
компонентами

університету»).

забезпечення

розвитку

узгоджено

цифрової

зі

Розроблене
структурними

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних підрозділів в університеті.
Експериментально

5.

перевірено

й

оцінено

ефективність

розробленого інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової
компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті. Аналіз та узагальнення результатів формувального етапу
експерименту

дослідження

дозволив

встановити

позитивну

динаміку

кількісно-якісних змін на усіх рівнях розвитку цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті. Вплив
інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

в

університеті

здійснювався як на кожен компонент, так і на цифрову компетентність
фахівців у цілому. Для аналізу, опрацювання, узагальнення та представлення
експериментальних доробків було використано табличні й графічні форми
відображення

даних.

Оцінку

результатів

проведеної

дослідно-

експериментальної роботи здійснено на основі порівняльного аналізу змін
показників експериментальної і контрольної груп, перевірки валідності
отриманих результатів проведено за допомогою критеріїв Пірсона (χ2).
Кількісна та якісна інтерпретація результатів дослідження довели вагомість
наукового задуму дисертаційної роботи й ефективність розробленого
інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті.
Представлене дослідження не розв’язує всіх питань щодо розвитку
цифрової

компетентності

співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів в університеті, але надало змогу продовження наукових розвідок у
цьому напрямі. Перспективним для подальшого наукового пошуку можуть
бути

проблеми

аналізу

зарубіжного

досвіду

компетентності співробітників університетів Європи.

розвитку

цифрової
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ДОДАТКИ
Додаток А
Діагностичне анкетування щодо використання у своїй професійній
діяльності сервісів G Suite
Участь у анкетуванні беруть педагогічні, науково-педагогічні й
адміністративні працівники університету.
Просимо Вас надати відповіді на зазначені запитання в Google-формі.
Анкетування проводиться з метою визначення рівня сформованості навичок
співпраці та комунікації співробітників організаційно-навчальних підрозділів
із усіма учасниками освітнього процесу. Анкета є анонімною, результати
будуть використанні в узагальненому вигляді. Дякуємо за співпрацю!
Посилання:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSioxcxvKy4cbnrdyaDMx3yawadhe
RcqOSD-OKgsiggn-f4Q/viewform
Запитання:
1. Ваша посада?
 педагогічний працівник;
 науково-педагогічний працівник;
 науковий працівник;
 інше__________________.
2. Ваш вік?
 до 30 років;
 30-40 років;
 40-50 років;
 50-60 років;
 більше 60 років.
3. Чи достатнім є залучення цифрових технологій під час організації
освітнього процесу в університеті?
 Так;
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 Ні;
 Важко відповісти.
4. Чи вважаєте Ви успішним і єфективним використання у своїй
професійній діяльності сервісів G Suite?
 Так;
 Ні;
 Важко відповісти.
5. Чи виникають ускладнення під час організації освітнього процесу за
допомогою використання у своїй професійній діяльності сервісів G
Suite? (Вкажіть які)
6. Використання у своїй професійній діяльності сервісів G Suite зменшує
час виконання поставленого завдання?
 Так;
 Ні;
 Важко відповісти.
7. Чи легко Вам було опанувати сервіси G Suite для організації освітнього
процесу?
 Так;
 Ні;
 Важко відповісти.
*Авторська розробка
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Додаток Б
Google-диск дозволяє переглядати в онлайн-режимі файли таких
форматів:


вбудовані формати (Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings);



файли зображень (.jpeg, .png, .gif, .tiff, .bmp);



відеофайли (.webm, .mpeg4, .3gpp, .mov, .avi, .mpegps, .wmv, .flv,



аудіоформати (.mp3, .mpeg, .wav, .ogg);



текстові файли (.txt);



розмітка / Код (.css, .html, .php, .c, .cpp, .h, .hpp, .js);



Microsoft Word (.doc, .docx);



Microsoft Excel (.xls, .xlsx);



Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx);



Adobe Portable Document Format (.pdf);



Apple сторінки (.pages);



Adobe Illustrator (.ai);



Adobe Photoshop (.psd);



Autodesk AutoCAD (.dxf);



Scalable Vector Graphics (.svg);



PostScript (.eps, .ps);



шрифти (.ttf);



специфікація XML Paper (.xps);



типи файлів архіву (.zip, .rar, .tar, .gzip);



.mts файли.

.ogg);
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Додаток В
«Анкетування щодо використання цифрових технологій
співробітниками організаційно-навчальних підрозділів університету»
(анкету створено за допомогою сервісу Google-форма)
Участь у анкетуванні беруть педагогічні, науково-педагогічні й
адміністративні працівники університету.
Просимо Вас навпроти кожного рядка дати відповіді на твердження,
зазначивши «+» у відповідний стовпчик. Акета є анонімною, результати
будуть використані в узагальненому вигляді. Дякуємо за співпрацю!
Так
Чи використовуєте
цифрові технології
під час організації
освітнього процесу?
Чи використовуєте
текстовий редактор?
Чи використовуєте
табличний редактор?
Чи використовуєте
програми для
створення
презентацій?
Чи використовуєте
принтер, сканер?
Чи використовуєте
електронну пошту?
Чи здійснюєте пошук
інформації в
інтернеті?
Чи завжди Ви знаєте,
як використовувати
сучасні цифрові

Ні

Рідко
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технології під час
організаці освітнього
процесу?
Чи використовуєте
графічні редактори?
Чи знайомі з
хмарними сервісами?
Чи знайомі Ви із
сервісами G Suite ?
Чи використовуєте
під час організації
освітнього процесу
сервіс Gmail?
Чи використовуєте
під час організації
освітнього процесу
сервіс Googleкалендар?
Чи використовуєте
під час організації
освітнього процесу
сервіс Googleдокументи?
Чи використовуєте
під час організації
освітнього процесу
сервіс Google-диск?
Чи використовуєте
під час організації
освітнього процесу
сервіс Googleформи?
Чи використовуєте
під час організації

225
освітнього процесу
сервіс Google-групи?
Чи використовуєте
під час організації
освітнього процесу
сервіс Google-meet?
Чи використовуєте
цифрові ресурси для
самоосвіти?
Чи організовуєте
спільну роботу в
мережі?
Всього:

За результатами відповідей на 20 запитань визначається рівень
сформованості цифрової компетентності в співробітників організаційнонавчальних підрозділів університету:
Рівень

Кількість ствердних відповідей

Високий

14-20

Достатній

7-13

Низький

1-6

226
Додаток Г
Анкета
Діагностичне анкетування для визначення рівнів розвитку цифрової
компетентності за кожним із компонентів
(анкету створено за допомогою сервісу Google-форма)
Участь у анкетуванні беруть педагогічні, науково-педагогічні й
адміністративні працівники університету.
Просимо Вас дати відповідь на кожне запитання. Акета є анонімною,
результати будуть використанні в узагальненому вигляді. Дякуємо за
співпрацю!
Перевірка сформованості мотиваційного компоненту ЦК*
Я впевнена (ий), що використання 2.

1.

Я впевнена (ий), що використання

сервісів G Suite надає значні переваги під сервісів G Suite позитивно впливає на
час організації освітнього процесу у ЗВО.

якість моєї роботи.



Так;



Так;



Ні.



Ні.

Я переконана (ий), що використання 4.

3.

Я впевнена (ий), що використання

сервісів G Suite позитивно впливає на сервісів G Suite позитивно вплине на
комунікацію та співпрацю у ЗВО.

методичну роботу співробітників ОНПУ.



Так;



Так;



Ні.



Ні.

Я переконана (ий), що використання 6.

5.

сервісів

G

Suite

створює

інформаційний простір у ЗВО.


Так;



Ні.

Я

переконана

(ий),

що

єдиний використання сервісів G Suite задовольняє
всі потреби під час організації освітнього
процесу у ЗВО.


Так;



Ні.

*За кожу відповідь «Так» – 2 бали; За відповідь «Ні» – 1 бал.
Перевірка сформованості когнітивного компонента ЦК*
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1.

Які є переваги G Suite для ЗВО.

2.

Для

чого

а. безкоштовність;

Gmail?

б. займає багато місця на ПК

а.

в. потребує певного ПЗ.

інформацією);
б.

для

призначений

листування

для

(обмін

редагування

сервіс
різною

електронних

документів;
в. для відеодзвінків;
г. для пошуку інформації.
3.

Який

сервіс

G

Suite

дозволяє 4.

Який

сервіс

G

зберігати, обробляти документи?

здійснювати відеонаради?

а. Google-форма;

а. Gmail;

б. Google-календар;

б. Google-календар;

в. Google-документи;

в. Google-документи;

г. Google-диск.

г. Google-meet.

5.

Який

проводити

сервіс

G

Suite

анкетування,

дозволяє 6.

Який

сервіс

G

Suite

дозволяє

Suite

дозволяє

автоматично поширенню інформації серед цільової

обробляти відповіді опитування?

аудиторії?

а. Google-форма;

а. Google-форма;

б. Google-календар;

б. Google-календар;

в. Google-документи;

в. Google-групи;

г. Google-диск.

г. Google-диск.

Ключ: 1. а; 2. а; 3. г; 4. г; 5. а; 6. в. (за правильну відповідь нараховується 2 бали, якщо
було обрано хоча б 1 правильну відповідь – 1 бал).
Перевірка сформованості процесуального компоненту ЦК*
1.

Оцініть Ваші вміння використання 2.

сервісу Gmail.

Оцініть Ваші вміння використання

сервісу Google-календар.

-

упевнено використовую;

-

упевнено використовую;

-

маю навички використання;

-

маю навички використання;

-

не використовую.

-

не використовую.

3.

Оцініть Ваші вміння використання 4.

сервісу Google-диск.

Оцініть Ваші вміння використання

сервісу Google-документи.

-

упевнено використовую;

-

упевнено використовую;

-

маю навички використання;

-

маю навички використання;

-

не використовую.

-

не використовую.
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5.

Оцініть Ваші вміння використання 6.

сервісу Google- форма.

Оцініть Ваші вміння використання

сервісу Google- групи.

-

упевнено використовую;

-

упевнено використовую;

-

маю навички використання;

-

маю навички використання;

-

не використовую.

-

не використовую.

7.

Оцініть Ваші вміння використання

сервісу Google-meet.

-

упевнено використовую;

-

маю навички використання;

-

не використовую.

*За кожу відповідь «впевнено використовую» нараховується 2 бали; за «маю навички
використання» – 1 бал; за «не використовую» – 0 балів.
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Додаток Д
Анкета ефективностi розвитку цифрової компетентності в працівників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті (за Iванюк I.В.)
1.

Чи стали Ви використовувати пiд час своєї дiяльностi електроннi

цифрові технології: сервісів G Suite (Gmail, Google-документи, Googleтаблиці, Google-презентації, Google-форми, Google-диск, Google-календар,
Google-meet тощо)?
2.

Чи почали Ви частіше використовувати цифрові технології,

зокрема сервіси G Suite (Gmail, Google-документи, Google-таблиці, Googleпрезентації, Google-форми, Google-диск, Google-календар, Google-meet тощо),
під час виконання поставлених робочих завдань?
3.

Чи

вмiєте

Ви

без

допомоги

системного

адміністратора

розв’язувати проблемні ситуації, які виникають під час використання сервісів
G Suite

(Gmail,

Google-документи,

Google-таблиці,

Google-презентації,

Google-форми, Google-диск, Google-календар, Google-meet тощо)?
4.

Чи вмiєте Ви добирати й використовувати сервіси G Suite (Gmail,

Google-документи,

Google-таблиці,

Google-презентації,

Google-форми,

Google-диск, Google-календар, Google-meet тощо) відповідно до поставлених
робочих завдань?
5.

Чи вважаєте Ви ефективними засобами сервіси G Suite (Gmail,

Google-документи,

Google-таблиці,

Google-презентації,

Google-форми,

Google-диск, Google-календар, Google-meet тощо)?
6.

Чи зможете Ви підтримувати робочий процес дистанцiйно (за

необхiдностi) сервісами G Suite (Gmail, Google-документи, Google-таблиці,
Google-презентації, Google-форми, Google-диск, Google-календар, Googlemeet тощо)?
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Додаток Е
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Карпенко Анастасії Сергівни
за темою дисертації «Розвиток цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті»
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Педагогічні науки
Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації
1.
як

Карпенко А.С. Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps

інструмент

діяльності

організаційно-навчальних

підрозділів

ВНЗ.

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. Херсон, 2017. № 30. С. 160–
169 (Стаття у фаховому виданні + Index Copernicus та ін.).
2.

Карпенко А.С. Оптимізація діяльності організаційно-навчальних

підрозділів ВНЗ засобами сервісу Google Apps. Комп’ютер у школі та сім’ї.
2017. № 5. С. 34–39 (Стаття у фаховому виданні).
3.

Карпенко А.С. Використання Google-диску сервісу Google Apps

у роботі організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ. Наукові записки Нац. пед.
ун-т імені М. П. Драгоманова. 2017. Вип. CXXXV (135). С. 121–132
(Стаття у фаховому виданні).
4.

Карпенко А.С.

Google-документи

сервісу

Google

Apps:

координація та контроль діяльності організаційно-навчальних підрозділів
закладів вищої освіти. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. № 4 (24).
С. 4–8 (Стаття у фаховому виданні + Index Copernicus та ін.).
5.

Карпенко А.С. Використання сервісів Google Apps у процесі

інформатизації закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби
навчання. 2019. Вип. 71 (3). С. 183–195 (Стаття у фаховому виданні + Web
of Science Core Collection та ін.).
6.

Карпенко А.С. Використання сервісів Google Apps (G Suite) для

формування ІКТ-компетентностей у співробітників організаційно-навчальних
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підрозділів університету. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 3 (21). С.
71–78 (Стаття у фаховому виданні + Index Copernicus та ін.).
7.

Жильцов

компетентності

О.Б.,

Карпенко

співробітників

А.С.

Розвиток

організаційно-навчальних

цифрової
підрозділів

університету як сучасна наукова проблема. Інноваційна педагогіка. 2020.
№26. С. 115–118 (Стаття у фаховому виданні + Index Copernicus).
8.

Жильцов

О.Б.,

Карпенко

А.С.

Змістова

характеристика

інформаційно-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентності
співробітників

організаційно-навчальних

підрозділів

університету.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній
школах. 2020. №72 Т.1 С.54-57 (Стаття у фаховому виданні + Index
Copernicus).
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
9.

Карпенко А.С. Організаційно-педагогічні засади використання

автоматизованих систем у ВНЗ. Інформаційні технології – 2014 : зб. тез І
Укр. конф. молодих науковців (22 – 23.05.2014 р., м. Київ). Київ : Київ. ун-т
ім. Б. Грінченка, 2014. С. 104–106.
10.

Карпенко А.С. Використання хмарних технологій та сервісів

Google Apps в організації освітнього процесу ВНЗ. Інформаційні технології –
2015 : зб. тез ІІ Укр. конф. молодих науковців (28 – 29.05.2015 р., м. Київ).
Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. С. 33–34.
11.

Карпенко А.С. ІК-технології як атрибути професійної діяльності

організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ. Дослідження молодих учених у
контексті розвитку сучасної науки : тези доповідей VІ щорічної Всеукр.
науково-практ. конференції (22 квітня 2016 року, м. Київ). 2016. С. 31–36.
12.

Карпенко А.С. GoogleApps: мобільність, гнучкість та доступність

в організації освітнього процесу у ВНЗ. Особистість, суспільство, політика :
матеріали ІІІ Міжнар. науково-практ. конференції. Люблін. 2016. С. 108–109.
13.

Карпенко А.С. Використання сервісу Google-групи Google Apps

(G Suite) в організаційно-навчальній діяльності закладу вищої освіти /
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А.С. Карпенко. Сучасний рух науки : тези доп. VІ Міжнар. науково-практ.
інтернет-конференції (4-5.04.2019 р., м. Дніпро). 2019. С. 423–425.
14.

Карпенко А.С. Використання сервісу Google-meet Google Apps

(G Suite) при організації освітнього процесу в ЗВО. Технології, інструменти
та стратегії реалізації наукових досліджень : матеріали Міжнар. наук.
конференції (20 березня 2020 р., м. Херсон). 2020. С. 77–78.

233
Додаток Є
ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ ТРЕНІНГ «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
для програми підвищення кваліфікації педагогічних співробітників
організаційно-навчальних підрозділів
Група 1: 11 та 14.03.2016 р. достатній рівень (для розвитку в
співробітників цифрової компетентності)
Мета: розвиток цифрових компетентностей, що сприяють ефективній
самореалізації особистості як фахівця.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:
- розуміти поняття: цифрові технології, інноваційні технології, технології
дистанційної освіти, технології та сервіси Веб 2.0;
- розуміти шляхи використання інноваційних цифрових технологій під
час організації освітнього процесу у ЗВО;
- розуміти зв’язок сучасних освітніх трендів і ЦТ;
- уміти застосовувати цифрові технології в освітньому просторі
відповідно до освітніх цілей;
- розуміти методи організації роботи, зокрема на основі використання
цифрових технологій (сервісів Веб 2.0) і проектної методики;
- розуміти шляхи використання інтернет-сервісів і цифрових технологій
для організації освітнього процесу;
- уміти створювати навчальні е-ресурси різного формату: текстові,
мультимедійні, аудіо, відео;
- розуміти поняття ефективної комунікації та співробітництва на основі
цифрових технологій;
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- розуміти поняття електронного освітнього середовища та єдиного
інформаційного простору.
ПРОГРАМА
11 березня 2016 р.
10.00 – 14.00
Природа цифрових технологій. Цифрова компетентність фахівця.
1.

Цифрові технології, інноваційні технології, технології дистанційної

освіти, технології та сервіси Веб 2.0.
2.

Використання інноваційних цифрових технологій під час організації

освітнього процесу у ЗВО.
3.

Парадигма сучасних освітніх трендів і цифрових технологій.

4.

Е-ресурси різного формату: текстові, мультимедійні, аудіо, відео.
14 березня 2016 р.
10.00 – 14.00
Цілі та способи комунікації між учасниками освітнього простору.

1.

Впровадження цифрових технологій у навчальний процес ЗВО

відповідно до освітніх цілей закладу.
2.

Стратегії ефективної взаємодії між співробітниками організаційно-

навчальних підрозділів ЗВО.
3.

Цифрові

технології

й

інтернет-сервіси

сьогодення:

організація

освітнього процесу.
4.

Поняття електронного освітнього середовища та побудова єдиного

інформаційного простору ЗВО.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ ТРЕНІНГ «ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
для програми підвищення кваліфікації педагогічних співробітників
організаційно-навчальних підрозділів
Група 2: 18 та 25.04.2016 р. творчий рівень (для розвитку в
співробітників цифрової компетентності)
Мета:

розвиток

цифрових

організаційно-навчальних

компетентностей

підрозділів

у

співробітників

задля

збільшення

конкурентноспроможності фахівця.
У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:
- оцінити якість використання інноваційних цифрових технологій під час
організації освітнього процесу ЗВО;
- описувати та прогнозувати освітні тренди залежно від розвитку
цифрових технологій;
- визначати та порівнювати шляхи використання цифрових технологій
залежно від робочих завдань;
- проектувати освітню політику сучасного освітнього закладу, що
ґрунтується на системному підході використання цифрових технологій;
- ефективно застосовувати цифрові технології під час організації
освітнього простору відповідно до освітніх цілей;
- створювати

навчальні

е-ресурси

різного

формату:

текстові,

мультимедійні, аудіо, відео та здатність аргументувати шляхи й методи
їх використання залежно від освітніх цілей;
- здатність інтегрувати цифрові технології в освітній простір;
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- застосовувати інтернет-сервіси для розв’язання робочих завдань і для
ефективної комунікації, співробітництва в змішаному навчанні.
ПРОГРАМА
18 квітня 2016 р.
10.00 – 14.00
Природа цифрових технологій. Шляхи вдосконалення цифрової
компетентністі фахівця.
1.

Практичне використання цифрових технологій і сервісів Веб 2.0. під час

діяльності організаційно-навчальних підрозділів.
2.

Прогнозування освітніх трендів залежно від розвитку цифрових

технологій.
3.

Створення е-ресурсів різного формату: текстові, мультимедійні, аудіо,

відео.
25 квітня 2016 р.
10.00 – 14.00
Природа цифрових технологій. Шляхи вдосконалення цифрової
компетентністі фахівця
1.

Підбір цифрових технологій і інтернет-сервісів відповідно до робочих

завдань.
2.

Створення єдиного Інформаційного простору ЗВО за допомогою

сучасних цифрових технологій.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПРОГРАМА
МАЙСТЕР-КЛАС «ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ G SUITE ПІД ЧАС
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»
для програми підвищення кваліфікації педагогічних співробітників
організаційно-навчальних підрозділів
19 та 22 листопада 2018 р. (09.00 – 13.00)
Мета: ознайомити співробітників організаційно-навчальних підрозділів
із сервісами G Suite і забезпечити розвиток цифрової компетентності.
У результаті майстер-класу учасники зможуть
дізнаєтися:
- Про хмарні технології, зокрема G Suite;
- Про можливості сервісів G Suite (Gmail, Google-документи, Googleтаблиці,

Google-презентації,

Google-форми,

Google-диск,

Google-

календар, Google-meet тощо).
навчится:
- практично застосовувати сервісів G Suite під час освітньої діяльності у
ЗВО.
ПРОГРАМА
Тема 1. Хмарні технології сьогодення.
Тема 2. Сервіси G Suite (Gmail, Google-документи, Google-таблиці,
Google-презентації,

Google-форми,

Google-диск,

Google-meet тощо).
Підсумковий контроль: захист проєкту.

Google-календар,
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Додаток Ж
АКТИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Карпенко Анастасії Сергіївни
за темою десиртації: «Розвиток цифрової компетентності співробітників
організаційно-навчальних підрозділів в університеті»
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Педагогічні науки
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