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Дисертаційне дослідження присвячено вивченню проблеми розроблення  

та впровадження методики використання хмарних сервісів для проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

Актуальність дослідження зумовлена його спрямованістю на вирішенням 

суперечностей між: сучасними вимогами до випускників студентів ІТ-фаху, які ставлять 

роботодавці зі сфери інформаційних технологій, та недостатнім формуванням у закладі вищої 

освіти необхідних компетентностей; різноманітністю хмарних сервісів для управління 

проєктами та колективною ІТ-розробкою і нестачею інструктивних матеріалів для науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти з рекомендаціями щодо їх добору  

та процедурами управління організації проєктної роботи з використанням таких сервісів; 

можливостями використання хмарних сервісів для організації проєктного навчання  

майбутніх фахівців з інформаційних технологій та недостатнім рівнем розробленості 

відповідних методик. 

У дисертації здійснено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання 

проєктного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, 

який дозволив встановити його особливості: необхідність поєднання використання сервісів 

для управління проєктами та колективної ІТ-розробки, потреба у формуванні практико-

орієнтованих завдань ІТ-галузі для виконання індивідуальних та групових монопроєктів; 

формування загальних компетентностей під час виконання проєкту; необхідність 

використання міждисциплінарних проєктів для формування інтегральної компетентності 

майбутнього ІТ-фахівця. 

Уточнено поняття «метод проєктів» та «проєктне навчання» для майбутніх фахівців  

ІТ-галузі. Визначення методу проєктів доповнено характеристикою щодо забезпечення 

спрямованості підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій на спільну роботу 

для практичних завдань, що сприяє ефективному розвитку професійних компетентностей  

та soft skills. Поняття проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

уточнено, як процес активного навчання, під час якого студент виконує проєктне завдання  

в галузі інформаційних технологій, працюючи протягом тривалого періоду часу над 

дослідженням предметної області та пошуком рішення проблеми індивідуально або в складі 

команди, динамічно управляючи етапами роботи та власним часом. 



Визначено сервіси, які доцільно використовувати для проєктного навчання майбутніх 

ІТ-фахівців та для управління ІТ-проєктами. Розроблені та експериментально перевірені 

критерії та показники добору: можливість формування груп; постановки завдань учасникам 

команди, пріоритезації задач; комунікації між учасниками команди; організації відеозв’язку; 

організації спільної роботи в реальному часі; планування та збереження результатів роботи 

команди; інтеграція додаткових сервісів. Для колективної ІТ-розробки в процесі проєктного 

навчання було запропоновано хмарний сервіс GitHub, відповідно до таких показників добору: 

можливість спільної роботи над кодом; відстеження помилок; обговорення коду з іншими 

учасниками команди; управління версіями коду та інтеграції додаткових сервісів; наявність 

репозиторію, вікі та редактору коду; інтеграція додаткових сервісів. 

Обґрунтовано та розроблено методичну модель використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх ІТ-фахівців, метою якої є підвищення рівня сформованості 

професійних компетентностей та soft skills майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

Обґрунтування методики використання хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх 

ІТ-фахівців здійснено на основі визначених компонентів моделі та зв’язків між ними, 

доповнено процедурами використання хмарних сервісів на етапах формування професійних 

компетентностей та soft skills, прикладами застосування. Зокрема, концептуальний  

компонент об’єднує теорії навчання, принципи та методологічні підходи. Змістово-

методичний компонент включає стандарти підготовки ІТ-фахівців, освітні програми  

та навчальні плани, професійні компетентності та soft skills, необхідні майбутньому  

ІТ-фахівцю, робочі навчальні програми дисциплін, а також методи та форми навчання.  

У діяльнісному компоненті визначено етапи формування професійних компетентностей  

та soft skills, сервіси та засоби, які були застосовані на кожному етапі, а також компетентності, 

що були сформовані під час кожного етапу. Діагностично-результативний компонент  

включає індикатори оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей  

з розроблення ІТ-проєкту та soft skills: навичок особистої ефективності, комунікативних, 

управлінських, стратегічних навичок та навичок управління інформацією; рівні 

сформованості та методи оцінювання. Розроблені проєктні завдання, електронні навчальні 

ресурси, обґрунтовані методи навчання та процесні моделі використання хмарних сервісів 

протягом чотирьох діяльнісних етапів: підготовчого, базового, інтегрального та підсумкового. 

Результати експериментальної перевірки запропонованої методики підтверджують 

висунуту гіпотезу щодо підвищення рівня сформованості професійних та soft skills  

при використанні хмарних сервісів колективної роботи для проєктного навчання студентів,  

та дають змогу зробити висновок про ефективність та доцільність її впровадження у процес 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає  

в тому, що: 



вперше: 

– обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено методичну модель 

використання хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, яка базується на використанні сервісів для управління проєктами та колективної 

ІТ-розробки для групової та індивідуальної роботи протягом чотирьох діяльнісних етапів: 

підготовчого, базового, інтегрального та підсумкового; 

– визначено особливості проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, які полягають у необхідності поєднання управління проєктами та колективної  

ІТ-розробки, виконанні індивідуальних, групових монопроєктів та міждисциплінарних 

проєктів з використанням хмарних сервісів; 

уточнено: 

– поняття «метод проєктів» в контексті підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, яке доповнено характеристикою щодо забезпечення спрямованості підготовки 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій на спільну роботу для вирішення практичних 

завдань, що сприяє ефективному розвитку професійних компетентностей з розроблення  

ІТ-проєкту та soft skills; 

– поняття «проєктне навчання» майбутніх фахівців з інформаційних технологій,  

як процес активного навчання, під час якого студент виконує проєктне завдання в галузі 

інформаційних технологій, працюючи протягом тривалого періоду часу над дослідженням 

предметної області та пошуком рішення проблеми індивідуально або в складі команди, 

динамічно управляючи етапами роботи та власним часом; 

визначено критерії та показники добору хмарних сервісів для управління проєктами  

та колективної ІТ-розробки в процесі проєктного навчання майбутніх ІТ-фахівців, а саме: 

можливість формування груп; постановки завдань учасникам команди, пріоритезації задач; 

комунікації між учасниками команди; організації відеозв’язку; організації спільної роботи  

в реальному часі; планування та збереження результатів роботи команди; інтеграція 

додаткових сервісів; 

подальшого розвитку набули зміст та методика проєктного навчання майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій для формування професійної компетентності  

та soft skills. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 

– визначено хмарні сервіси, які доцільно використовувати у процесі проєктного 

навчання для майбутніх фахівців з інформаційних технологій з метою формування 

професійних компетентностей та soft skills, розроблено рекомендації з їх використання  

у освітньому процесі, зокрема в процесі організації міждисциплінарних проєктів; 



– розроблено індикатори оцінювання професійних компетентностей та soft skills 

майбутніх ІТ-фахівців: особистої ефективності, комунікативних, управлінських  

та стратегічних навичок, управління інформацією; 

– експериментально перевірено методику використання хмарних сервісів  

для проєктного навчання з використанням методів педагогічного експерименту, 

індикаторного методу, статистичних методів обробки даних; 

– розроблено та проведено серію вебінарів на тему «Використання Microsoft Teams  

та онлайн-сервісів Microsoft для організації колективних проєктів студентів» в межах  

курсів підвищення кваліфікації «Інструменти дистанційного навчання»; 

– розроблено електронні навчальні ресурси з використання хмарних сервісів в процесі 

організації колективної роботи студентів; 

– розроблено зміст, інструкції та методичні рекомендації для виконання 

міждисциплінарного проєкту з дисциплін «Системний аналіз», «Вебтехнології та вебдизайн», 

«Економіка та бізнес». 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані закладами  

вищої освіти для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій  

з використанням хмарних сервісів, створення робочих навчальних програм дисциплін, 

електронних навчальних курсів з дисциплін професійного спрямування, а також у системі 

підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої та післядипломної освіти. 

Ключові слова: метод проєктів, проєктне навчання, хмарний сервіс, майбутні  

фахівці з інформаційних технологій, професійна компетентність, soft skills. 



СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Glazunova O. G., Kuzminska O. G., Voloshyna T. V., Sayapina T. P., Korolchuk V. I.  

Е-environment based on Microsoft SharePoint for the organization of group project work of students 

at higher education institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2017. Vol. 62. No. 6. 

P. 98–113. (Здобувачем розроблено модель середовища для організації групової проєктної 

роботи на базі Microsoft SharePoint, визначено етапи реалізації проєкту). 

2. Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І.  

G SUIT for education як середовище для організації навчальної практики студентів. 

Інформаційні технології в освіті. 2017. № 31. С. 7–19. (Здобувачем спроэктовано е-середовище 

на базі G Suit for Education, розроблено методику його використання для ефективної 

організації навчальної практики, розроблено модель е-навчального середовища для організації 

групової проєктної роботи на базі Google Classroom). 

3. Глазунова О. Г., Корольчук В. І., Волошина Т. В. Міждисциплінарний проєкт  

як засіб формування інтегральної компетентності майбутніх ІТ-фахівців. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Серія: Педагогіка. 2019. № 1. С. 136–147. (Здобувачем проаналізовано поняття інтегральної 

компетентності, запропоновано підхід до формування структури інтегральної 

компетентності майбутніх ІТ-фахівців та обґрунтовано методику формування інтегральної 

компетентності майбутніх ІТ-фахівців на основі виконання міждисциплінарних проєктів). 

4. Глазунова О. Г., Волошина Т. В., Корольчук В. І. Розвиток «soft skills» у майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій: методи, засоби, індикатори оцінювання. Відкрите 

освітнє е-середовище сучасного університету. Спецвипуск «Нові педагогічні підходи  

в STEAM освіті». 2019. С. 77–92. (Здобувачем визначено перелік вмінь та навичок, якими  

має володіти випускник ІТ-фаху університету, відповідно до запропонованих груп «soft skills», 

розроблено індикатори та шкалу їх оцінювання). 

5. Гуржій А. М., Глазунова О. Г., Волошина Т. В., Корольчук В. І., Якобчук О. В. 

Хмарні ресурси та сервіси для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: 

критерії добору та приклади використання. Інформаційні технології в освіті. 2019.  

Вип. 3 (40). С. 7–28. (Здобувачем розроблено критерії та показники добору хмарних ресурсів  

і сервісів для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, проведено аналіз 

відібраних хмарних ресурсів і сервісів за визначеними критеріями та показниками). 

6. Корольчук В. І. Хмарні сервіси для виконання колективних проєктів у процесі 

підготовки майбутніх ІТ-фахівців: аналіз та критерії добору. Нова педагогічна думка. 2019. 

Т. 100. № 4. С. 46–51. 

7. Волошина Т., Глазунова О., Гуржій А., Пархоменко О., Корольчук В. Платформи  

та системи автоматизованої перевірки завдань з програмування: аналіз, критерії добору  



та приклад використання. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2020. № 8. 

С. 154–164. (Здобувачем визначено критерії та показники добору платформ та систем 

автоматизованої перевірки завдань з програмування для підготовки майбутніх фахівців  

з інформаційних технологій, проаналізовано автоматизовані системи, що доцільно 

використовуються в процесі підготовки студентів ІТ-фаху). 

8. Глазунова О., Гуржій А., Волошина Т., Корольчук В., Пархоменко О. Неформальна 

освіта майбутніх фахівців з інформаційних технологій: організація, контент, інструменти. 

Фізико-математична освіта. 2020. Вип. 1 (23). С. 29–36. (Здобувачем проведено аналіз хмарних 

сервісів і ресурсів Microsoft для використання у неформальній освіті майбутніх ІТ-фахівців, 

здійснено опрацювання результатів опитувань). 

9. Glazunova O. G., Voloshyna T. V., Korolchuk V. I. Hybrid cloud-oriented learning 

environment for IT student project teamwork. Information Technologies and Learning Tools. 2020. 

Vol. 77. No. 3. P. 114–129. (Здобувачем розроблено модель гібридного хмаро орієнтованого 

навчального середовища, спроєктовано хмарне середовище на базі MS Teams для командної 

проєктної роботи). 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

10. Glazunova O., Voloshyna T., Korolchuk V., Parhomenko O. Cloud-oriented 

environment for flipped learning of the future IT specialists. E3S Web of Conferences 166, 10014. 

2020. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610014. (Здобувачем розроблено хмарно 

орієнтоване середовище для перевернутого навчання у процесі підготовки майбутніх  

ІТ-спеціалістів у закладах вищої освіти, модель перевернутого навчання для реалізації 

міждисциплінарного проекту з формування професійних та особистих компетентностей 

майбутніх ІТ-спеціалістів). 

Тези наукових доповідей 

11. Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І. 

Хмарні сервіси Microsoft та Google: організація групової проектної роботи студентів ВНЗ. 

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 08 вересня 2017 року: тез доповіді. Київ, 2017. С. 199–211. (Здобувачем 

розроблено модель е-середовища на базі хмарних сервісів, визначено переваги та недоліки 

використання е-середовища на базі Microsoft SharePoint та Google Suit для організації 

проєктної роботи студентів). 

12. Корольчук В. І. Міждисциплінарні навчальні проекти у підготовці ІТ-фахівців: 

теоретичні аспекти. Цифрова освіта в природничих університетах: IV Міжнародна наукова 

конференція, м. Київ, 25 жовтня 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 43–44. 



13. Корольчук В. І. Організація міждисциплінарних проектів в підготовці ІТ-фахівців. 

Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, м. Київ, 27 березня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 99–102. 

14. Корольчук В. І. Хмарні сервіси для організації міждисциплінарних проектів 

майбутніх ІТ-фахівців. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів 

наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 23–25 травня  

2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 424–426. 

15. Глазунова О. Г., Михайліченко М. В., Корольчук В. І. Е-інструменти для 

командної роботи студентів в природничих університетах. Цифрова освіта в природничих 

університетах: V Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 17–18 жовтня 2018 року: тези 

доповіді. Київ, 2018. С. 18–21. (Здобувачем здійснено добір е-інструментів для командної 

роботи та проведено їх порівняльний аналіз). 

16. Корольчук В. І., Пархоменко О. В. Хмарний сервіс GitHub як ефективний 

інструмент для проектної роботи майбутніх програмістів. Глобальні та регіональні проблеми 

інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2020: VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 14–15 травня 2020 року: тези доповіді. Київ, 2020. С. 177–180. 

(Здобувачем проаналізовано можливості хмарного сервісу GitHub у поєднанні з ресурсами 

електронного навчального курсу з дисципліни на платформі Moodle для організації проєктної 

роботи студентів ІТ-фаху). 


