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^ Е В 2.0. ТА ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МОДЕЛЮВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОСВІТНЬОГО
ПІДПРОСТОРУ ВЧИТЕЛЯІ
Проведено аналіз джерел і розглянуто найбільш поширені сервіси ^еЬ 2.0 та хмарних
технологій як моделювального середовища освітнього підпростору. Обґрунтовано, що такі
технології відповідають рівню сучасного розвитку освіти. Запропоновано модель освітнього
підпростору вчителя математики.

Ключові слова: освітній простір і портал, інформаційно-комунікаційні технології,
меЪ 2.0, хмарні технології, соціальні сервіси.
Постановка проблеми. У результаті поширення ШеЪ 2.0 та хмарних технологій
у мережевому доступі з’явилася велика кількість відкритих матеріалів, які можуть
бути використані для навчання. Вони спрощують процес створення матеріалів і
публікації їх у мережі. Завдяки таким технологіям кожен учасник навчального
процесу може не тільки отримати доступ до цифрової бази даних: літератури,
підручників, фотографій, малюнків, музичних файлів тощо, а й взяти участь у
формуванні власного мережевого контенту, що значно підвищить стан розвитку
природничо-математичної освіти.
Останнім часом у педагогічній літературі зустрічаються терміни «освітній
простір», «освітній портал», «сервіси ^еЪ 2.0», «хмарні технології». У зв’язку з цим
педагог стикається з проблемою невизначеності. З одного боку, вона полягає в
багатогранному виборі сервісів, варіативності їх використання відповідно до
навчальної мети, а з іншого - у ефективності їх застосування в навчальній діяльності
та досягненні освітніх цілей.
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Метою статті є аналіз сучасних підходів щодо використання ^еЪ 2.0 і хмарних
технологій як інтернет-послуг для професійного розвитку вчителів, побудова моделі
освітнього підпростору як моделювального середовища педагога.
Основна частина. Аналіз сучасної літератури свідчить про багатовимірність,
різноплановість поняття «освітній простір». Розрізняють кілька понять-синонімів:
розвиток педагогічних технологій; власний простір суб’єкта освіти; дидактичний
простір; єдиний освітній простір; виховний простір тощо. Дослідники цієї проблеми
(Н. Бастун, С. Бондирева, О. О. Веряєва, С. Гершунський, Б. Серіков, І. Фрумін та ін.)
поняття «освітній простір» трактують як певну територію, яка пов’язана з
масштабними явищами в галузі освіти; як частину соціального простору, у межах якої
здійснюється нормована освітня діяльність; як єдність, цілісне утворення в галузі
освіти, яке має свої межі, що уточнюються окремо (світовий освітній простір,
міжнародний освітній простір, європейський освітній простір, освітній простір
регіону, школи, шкільного класу тощо). А. Цимбалару [10] вважає, що освітній
простір - це перетинання діяльності всіх учасників освітнього процесу, де
забезпечується використання та активізація їхнього творчого потенціалу. У статті
Н. В. Касярум [3] розкривається трирівневий зміст поняття «освітній простір» (рис.1):
• державний рівень, який в Україні визначено законом «Про освіту»;
• о
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• позиційний рівень, який передбачає конкретні способи й варіанти одержання
тієї чи іншої освітньої послуги;
• особистісний, який слід аналізувати на рівні конкретного освітнього закладу.
Державний
Позиційний
Особистісний

Рис. 1. Трирівневий зміст поняття «освітній простір»

На нашу думку, особистісний рівень є найбільш важливим, оскільки залучення
будь-якої людини до освітнього простору відбувається за умови взаємодії її з
педагогом. Проаналізувавши вищесказане, поняття «освітнього простору» можна
визначити як перетин особистісної діяльності всіх учасників освітнього процесу, де
забезпечується використання та активізація їхнього творчого потенціалу в межах
освітнього порталу.
За останні роки відбулися суттєві реформації системи освіти, які призвели до
модифікації характеристик освітнього простору. Освітня діяльність сьогодення зазнає
значних перетворень, які зумовлені новітніми вимогами до членів суспільства й
зміною освітньої парадигми. У порівнянні із попереднім завданням освіти, що
полягало в передачі знань, умінь і навичок учням, сучасна освіта має двоєдину мету:
вона повинна оновлюватися завдяки широкому впровадженню в навчально-виховний
процес інформаційно-комунікаційних технологій, а також - формувати в школярів
якості, необхідні для успішної самореалізації в сучасному інформаційному
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суспільстві. Нові завдання зумовлюють зміни в змісті освіти, методах, формах і
засобах. Зокрема, засоби освіти вивчали А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Гриценко,
Н. Морзе, А. Семенова, В. Онищук та ін. Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить про значний інтерес науковців (В. Бикова, Р. Гуревича, М. Кадемії,
Д. Опеншоу, І. Xорева, М. Жалдак) до підвищення ефективності навчання з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, педагогічних підходів до
комп’ютеризації освітнього процесу.
О.
В. Сало [7] зазначає, що так звані сервіси ШеЪ 2.0 доцільно використовувати
як нові інформаційні засоби. На нашу думку, сюди варто додати ще й новітні хмарні
технології (сіоид сотриііпд, надалі СС), тоді формула сучасної освіти матиме такий
вигляд: сучасна освіта = освіта + ШеЪ 2.0 технології + хмарні технології (рис. 2).

Рис. 2. Формула сучасної освіти

Міжнародний консорціум
Медіа Сошогсіит (ЫМС) оприлюднив звіт [5],
присвячений комп’ютерним технологіям, які будуть визначати обличчя освіти в
найближчому майбутньому. Відповідно до нього таких технологій шість:
1. Мобільні технології (МоЪИе Сотриііпд);
2. Відкритий контент (Ореп сопіепі);
3. Електронні книги (Еіесігопіс Воок§);
4. Доповнена реальність (Аидтепіед геаіііу);
5. Сенсорні інтерфейси (Оезіиге Ъа§ед сотриііпд);
6. Візуалізація даних (Уізиаі даіа апа1у§і§).
Нині існує понад 200 різноманітних соціальних сервісів, і перед педагогом
постає проблема вибору та ефективності їх використання в межах поданих КМС
технологій. Для подолання цієї проблеми необхідно сформувати модель середовища,
яка відповідала б вимогам адекватності, універсальності, доцільної економічності.
На нашу думку, така модель матиме вигляд сфери, поверхня якої містить сервіси
ШеЪ 2.0 і СС (рис. 3), і буде описана навколо повнозв’язного графа, вершини якого
відповідатимуть педагогу, учню, батькам (рис. 4).
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Рис. 3. Модель освітнього підпростору - поверхня сервісів

Рис. 4. Модель освітнього підпростору

Властивостями повнозв'язного графа «педагог учень батьки» є те, що кожна
вершина пов’язана з усіма іншими й може бути точкою дотику кількох таких сфер.
Окрема сфера утворює освітній підпростір (портал), який знаходиться в порталі
класу, що, у свою чергу, входить у портал навчального закладу і т. д. (рис. 4):

{Л }с {В} с {С} с {О] с ... <= {£}

Рис. 5. Модель об’єднання освітніх підпросторів в єдиний
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Набір сервісів повинен складатися з чотирьох компонентів (електронне
навчання, керування дослідженнями, ефективність навчальних закладів, операційна
ефективність), лежати на перетині двох технологій, показаному на діаграмі ЕйлераВінна (рис.6),

Рис. 6. Діаграма перетину компонентів сервісів

і вирішувати проблеми сучасної освіти, до яких слід віднести:
^ Покращення результатів навчання
• гарантування сучасних можливостей для навчання, надання інструментів
для творчості та технологій для співпраці;
• визначення тенденцій і вимірювання ефективності;
• забезпечення освіти в синхронному й асинхронному режимах.
^ Підвищення продуктивності
• виконання дедалі жорсткіших зобов’язань щодо ведення звітності;
• захист даних учнів, студентів і навчальних закладів;
• зменшення навантаження на ІТ-спеціалістів.
^ Ефективна конкуренція
• залучення найкращого персоналу, учнів і студентів;
• можливість запропонування гнучких способів навчання - веб-кастів,
онлайнових курсів тощо;
• створення активного дослідницького середовища.
Розглянемо приклад однієї з моделей сфер, яка містить електронне навчання або
навіть інтеграцію його із керуванням дослідження навчання й відповідний набір
сервісів. До сервісів, розміщених на поверхні сфери, слід віднести: електронні книги,
віртуальні інтерактивні дошки, форми документів, створення тестів тощо. Як уже
було зазначено, серед багатьох сервісів необхідно обрати ті, які забезпечували б
оптимальність та ефективність викладання навчального матеріалу, швидку перевірку
знань і проведення тестового контролю. Ми вважаємо, що на поверхні сфери потрібно
розташувати такі сервіси: сервіси Ооодіе (пошукова система, блоги, сайти, блокноти,
документи, електронні таблиці, форми, презентації); хмарні сервіси Місгозой
(блокноти, документи, електронні таблиці, форми, презентації); соціальні мережі;
сервіси ^ і к і (^ ік і^ а іі, ^ і к і пошукову систему) та інтеграцію з ^оі& атА ірЬа;
віртуальні опііпе інтерактивні дошки (Р1оск^га^, 8спЪЫаг, ^аЪЪ1еЪоагд); електронні
книги (МуеЪоок). Причому, вибір Ооодіе і Місгозой сервісів
залежить від
мобільності їх використання й операційної системи користувача, так званої вершини
повноз’язного графа.
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Як моделювальне середовище пропонуємо взяти технологію Ооодіе Віоддег, яка
забезпечуватиме рівний доступ до інформації, спільне редагування та накопичення
контенту (рис. 7).

Рис. 7. Технологія Соодіе Віоддег

Подаючи навчальний матеріал та створюючи власну базу електронних
підручників, планів-конспектів тощо, доречно використати сервіси Ооодіе диск,
Місгозой ЗкуОггуе, ^ і к і й хмарний сервіс ^оій атА ірЬ а, ^аЪЪ1еЪоагё, Рісаза, ОШсе
^еЪ Аррз.
Так, під час викладання навчального матеріалу або закріплення знань,
тематичного контролю на різних етапах уроку можна обирати різні варіації
перерахованих сервісів, наприклад ^аЪЪ1еЪоагё і пошукову систему ^ ік і або
^аЪЪ1еЪоагё та ^оій атА ірЬ а, або навіть ^аЪЪ1еЪоагё, Ооодіе диск (Місгозой
ЗкуОггуе) і ^оій атА ірЬ а; форми Ооодіе диска (рис. 8, 9, 10).
''Л' і к і р е б і А

Е,[’'"01
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Створюючи власні електронні книги, накопичуючи методичну літературу,
електронну базу планів-конспектів, доцільно використовувати об’єднання сервісів
МуеЬоок, \УоІіїатАІрІїа, Ооо@1е диск (Місгозой ЗкуВт-е) (рис. 11).

Підсумовуючи викладений матеріал, можемо зробити висновок, що
запропонована модель освітнього підпростору у вигляді сфери, внутрішня частина
якої містить повнозв’язний граф, і вдалий вибір інструментарію (сервісів \уєЬ 2.0 та
хмарних технологій) визначають основні переваги сучасної освіти:
• економія засобів на придбання програмного забезпечення;
• зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;
• виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю й оцінки опііпе;
• економія дискового простору;
• антивірусна, антихакерська безпека, відкритість освітнього середовища для
вчителів та учнів.

318

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 2014. Вип. 4

Список використаних джерел
1. Биков В. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Биков. К. : Атіка, 2009. - 648 с. : іл.
2. Балик Н. Р., Шмигер Г. П. Технології Веб 2.0 в освіті : навч. посіб. / Балик Н. Р.,
Шмигер Г. П. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2011. - 128 с.
3. Касярум Н. В. Освітній простір навчального закладу і управління ним [Електронний
ресурс].
Електрон.
текст.
дані.
Режим
доступу:
Ьіір://іпіеПесі^ е 8і.ог§.иа/рейа§о§_ейіііоп 8_ е-т а § а 2 іпе_рейа§о§іса 1_ 8сіепсе_агЬ^_рп_п 1_ 2008 _ 8і_ 2 /?ргіпі.
- Назва з екрана.
4. Модель [Электронный ресурс] // Википедия. - Электрон. текст. дан. - Россия, 2013. Режим доступа: Ьіір://ги.шкірейіа.ог§/шкі/Модель. - Загл. с экрана.
5. О б’єднані технології навчання [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дані. Режим доступу: Ьйр://т8ёЪ.сот.иа/Оо^п1оаё8/икгате/исеп8т§/1;есЬпо1о§1е8.рёГ. - Назва з
екрана.
6. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю : учеб.-метод.
пособие / Е. Д. Патаракин. - [2-е изд.]. - М. : Интуит.ру, 2007. - 64 с.
7. Сало О. В. Соціальні сервіси В еб 2.0 як засоби освітньої діяльності [Електронний
ресурс].
Електрон.
текст.
дані.
Режим
доступу:
Ь^^р://’№ ^№ .т8паика.сот/29_^^8_2009/Рейа§о§іса/53885.йос.Ь^т. - Назва з екрана.
8. О'Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] / Тим О’Рейли
// Компьютерраопііпе. Электрон. текст. дан. М., 2005. Режим доступа:
^ ^ ^ .с о т р и іе г г а .т /іЬіпк/234100. - Загл. с экрана.
9. Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінару
(Кривий Ріг - Київ - Черкаси - Харків, 21 груд. 2012 р.). - Кривий Ріг : Вид. від. КМІ, 2012. 173 с.
10. Цимбалару А. Д. Компонентно-структурний аналіз поняття «освітній простір»
/ Цимбалару А. Д. - Електрон. текст. дані. - Прага, 2007. - Режим доступу:
Ьіір://’№ ^№ .т8паика.сот/20_РК№ Т_2007/Рейа§о§іса/23997.йос.Ьіт. - Назва з екрана.
11. Шиненко М. А. Використання хмарних технологій для професійного розвитку
вчителів (зарубіжний досвід) / М. А. Шиненко, Н. В. Сороко // Інформ. технології в освіті. 2012. - № 12. - С. 206-214.
12. Лап Р. Сіоий Сотриііпд Ъа8ей ^І8^апсе Ейисаііоп Оиііоок / ^іап Р. // СЬіпе еіесігопіс
ейисаііоп. - 2009. - Р. 39-42.
13. Мап У. ТЬе Іпіііаі Ійеа оГ
^ е а т т § 8осіеіу ^ЬісЬ Ва8ей оп Сіоий Сотриііпд
/ ^иап У., Уі-хіап§ 8. // Мойегп Ейисаііопаі ТесЬпоіоду. - 2010. - Vо1. 20, № 1. - Р. 14-17.
14. КМС Ногігопі герогі 2012 НідЬег Е ^ Ейіііоп [Еіесігопіс ге8оигсе]. - Еіесігопіс іехі
йаіа/ - Ш А , 2012. - Ассе88 той е: Ь^^р://^^^.птс.о^§/риЬ1іса^іоп8/Ьо^І2оп-^еро^^-2010-Ьі§Ье^ей-ейіііоп. - ТЬе п а т е Ггот іЬе 8сгееп.

О. Ю. Петрушенко, Ю. В. Петрушенко
ЖеЬ 2.0 и облачные технологии в качестве моделирующей среды образовательного
подпространства учителя
Осуществлен анализ источников и рассмотрены наиболее распространенные сервисы
меЪ 2.0 и облачных технологий в качестве моделирующей среды образовательного
подпространства. Обосновано, что такие технологии соответствуют уровню
современного
развития
образования.
Предложена
модель
образовательного
подпространства учителя математики.
Ключевые слова: образовательное пространство и портал, информационно
коммуникационные технологии, меЪ 2.0, облачные технологии, социальные сервисы.
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О. Уи. Реігихкепко, Ун. V. Реігихкепко
ЖеЬ 2.0 апй Сіоий Тескпоїоду ах а Мойеїїіпд Епуігопшепі о / іке Ейисаііопаї 8иЬхрасе
о / а Теаскег
Тке агіісіе із сопсегпей міік апаіугіпд іке зоигсез, іке жійезргеай зетуісез мвЪ 2.0 апй
сіоий іескпоіоду аз а шойеіііпд епуігопшепі о / іке ейисаііопаї зиЪзрасе. Іі із йешопзігаіей ікаі
іке шепііопей іескпоіоду шееіз іке тециігешепіз о / шойегп ейисаііоп. Тке аиікогз о//ег а шойеі
о /а Маікз іеаскег’з ейисаііопаі зиЪзрасе.
Кеу 'мотйз: ейисаііопаі зрасе апйрогіаі, іп/огшаііоп апй сошшипісаііоп іескпоіодіез, 'меЪ
2.0, сіоий іескпоіоду, зосіаі зетуісез.
Надійшла до редколегії 11.12.2013 р.
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директор бібліотеки Кам ’я нець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
С. О. Кантлін,
заст. директора бібліотеки Кам ’я нець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка

ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКАІ
Аналізується інноваційний складник у діяльності наукової бібліотеки Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема в науковій роботі
колективу та впровадженні інформаційних технологій, формуванні й використанні
електронних інформаційних ресурсів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, наукова бібліотека, наукова робота,
електронні інформаційні ресурси, електронний каталог, повнотекстові видання, зведений
електронний каталог.

Постановка проблеми. З-поміж проблем, які сьогодні жваво обговорюють
бібліотечні фахівці, помітне місце посідає інноваційна діяльність у бібліотечній
справі. А. Соляник звертає увагу на те, що інновація - це результат цілеспрямованих
змін, який виявляється в тому, що нова ідея доведена до стадії практичного
застосування та дає позитивний економічний або соціальний ефект, зумовлює
прогресивний розвиток бібліотеки як соціального інституту [12, с. 26-28].
Мета статті - розгляд різноманітних питань бібліотекознавства, дослідження
прикладного характеру в роботі книгозбірень, які позитивно впливають на
поліпшення інформаційного й бібліотечно-бібліографічного обслуговування
користувачів.
Основна частина. У діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка помітне місце займає наукова робота,
яка здійснюється за такими напрямами: формування та використання наукового
фонду книгозбірні; удосконалення технологій обслуговування користувачів; видання
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