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АНОТАЦІЯ 

Корольчук В.І. Використання хмарних сервісів для проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (01 «Освіта / Педагогіка»). – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 

2020. 

Зміст анотації 

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню проблеми розроблення та 

впровадження методики використання хмарних сервісів для проєктного 

навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій.  

Актуальність дослідження зумовлена його спрямованістю на розв’язання 

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; 

‒ між різноманітністю хмарних сервісів для управління проєктами та 

колективною ІТ розробкою та нестачею інструктивних матеріалів для науково-

педагогічних працівників ЗВО 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 
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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 в 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 
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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 зпстосування. Зокрема, 

концептуальний компонент об’єднує теорії навчання, принципи та 

методологічні підходи. Змістово-методичний 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 

розробки 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 
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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 доповнене характеристикою щодо забезпечення 

спрямованості підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій на 

спільну роботу для вирішення практичних завдань, що сприяє ефективному 

розвитку професійних компетентностей з розробки ІТ-проєкту та soft skills; 

- поняття проєктного 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. 
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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, ЕНК 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.  
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ANNOTATION 

Korolchuk V.I. Use of cloud services for project learning of future information 

technology specialists. – Qualifying academic paper, manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of 

Philosophy by the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences" (01 "Education / 

Pedagogy"). - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 

Kyiv, 2020.  

Annotation content 

The thesis study focuses on the development and implementation of cloud 

services for the project learning of future information technology specialists. 

The relevance of the study is due to its focus on resolving contradictions 

between: 

- modern requirements for graduates of IT specialties, which are set  by 

employers in the field of information technology and insufficient formation in the 

institution of higher education of the necessary competencies; 

- between the variety of cloud services for project management and collective IT 

development and the lack of instructional materials for research and teaching staff of 

the institutions of higher education with recommendations for their selection and 

management procedures for the organization of project work using such services; 

- opportunities to use cloud services for the organization of project learning of 

future specialists in information technology and the insufficient level of development 

of appropriate methods. 

The thesis analyzed the national and foreign experience of using project learning 

in the learning of future information technology specialists, which made it possible to 

establish its characteristics: the need to combine the use of services for project 

management and collective IT development, the need to create practical-oriented tasks 

of the IT industry for the execution of individual and group projects; development of 

common competencies in the execution of projects; the need to use interdisciplinary 

projects to build the integral competence of the future IT specialist. 
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The concept of «project method» and «project learning» for future specialists of 

the IT industry has been clarified. The definition of the project method is supplemented 

by the characteristic on ensuring that future information technology specialists are 

trained to work together to solve real problems, promotes efficient development of 

professional competences and soft skills. The concept of project learning for future 

information technology specialists has been clarified as a process of active learning 

during which a student performs a project assignment in the field of information 

technology, working for a long period of time in researching the subject area and 

finding a solution to the problem individually or as a team, dynamically managing 

stages of work and own time. 

The services that should be used for project learning of future IT specialists and 

for the management of IT projects have been identified on the basis of the developed 

and pilot-tested selection criteria and indicators: the possibility of forming 

teams; assigning tasks to team members and prioritizing tasks; communication 

between team members; organization of videoconferencing; working together in real 

time; planning and preservation of team performance; integration of additional 

services. Github cloud service was offered for collaborative IT development during the 

project learning process, in accordance with the following selection criteria: the 

possibility of working together on the code; tracking of errors; discussion of the code 

with other team members; management of code versions and integration of additional 

services; availability of repository, wiki and integration code editor for additional 

services. 

A methodological model for the use of cloud services for project learning of 

future IT specialists has been justified and developed, based on such components: 

conceptual, unifying theories, principles and methodological approaches of 

learning; informative-methodical, including standards of learning of IT specialists, 

educational programs and curricula, professional competences and skills soft necessary 

for the future of IT specialist, working curricula of disciplines, as well as methods and 

forms of learning; activity, in which the stages of formation of professional 

competences and soft skills, the services and means that were applied at each stage, as 
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well as the competences that were formed during each stage are 

highlighted; diagnostic and effective, including indicators to assess the level of 

professional competence in IT project development, personal efficiency, 

communication, management, strategic and information management skills, 

development levels and assessment methods. Project tasks, e-learning resources, 

learning methods and process models in the use of cloud services have been developed 

over four activity phases: preparatory, basic, integrated, and final. 

The results of the experimental testing of the proposed methodology confirm the 

hypothesis put forward to increase the level of formation of professional and personal 

competences when using cloud services of collective work for the project learning of 

students, the results of the learning of future information technology specialists suggest 

the effectiveness and feasibility of such learning. In particular, the development of 

professional and personal competencies, namely personal efficiency, communication, 

managerial, strategic and information management skills. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research results are 

that: 

for the first time: 

‒ project Management and team IT-based cloud service methodological model 

for project learning of future information technology professionals has been developed 

and tested developing group and individual work in four operational phases: 

preparatory, basic, integral and final;  

‒ the specifics of the project learning of future IT specialists, which are the 

necessity of combining project management and collective IT development, execution 

of individual, group monoprojects and interdisciplinary projects using cloud services.  

specified: 

− the concept of project method in the context of the training of future 

information technology specialists, supplemented by a characterization to ensure that 

future information technology specialists are trained to work together to meet real 

challenges, promotes the effective development of professional competences in the 

development of the IT project and soft skills;  
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− the concept of project learning for future information technology specialists, 

as a process of active learning during which student performs a project task in the field 

of information technology, working for a long period of time to explore the subject 

area and to find a solution to the problem individually or as a team, dynamically 

managing phases of work and own time;  

the following are defined: 

− criteria and indicators for selection of cloud services for project management 

and collective IT development during project learning of future IT specialists, namely: 

possibility of forming teams; assigning tasks to team members, prioritizing 

tasks; communication between team members; videoconferencing working together in 

real time; planning and preservation of team performance; integration of additional 

services.  

further developed: content and methodology of project learning of future IT 

specialists for formation of professional competence and soft skills. 

The practical significance of the results is that: 

identified Cloud services, which should be used in the process of project learning 

for future information technology specialists in order to develop professional 

competences and soft skills, recommendations have been developed for use in the 

educational process, in particular in the organization of interdisciplinary projects; 

developed indicators for assessment of professional competences and soft skills 

of future IT specialists: personal efficiency, communicative, managerial and strategic 

skills, information management; 

experimental tested the use of cloud services for project learning using 

pedagogical experiment methods, indicator method, statistical methods of data 

processing; 

developed and conducted a series of webinars «Use of Microsoft Teams and 

Microsoft online services for organizing collective projects of students» within the 

framework of the learning courses «Distance learning tools»; 

developed electronic educational resources have been for the use of cloud 

services in the process of organizing students' collective work; 
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developed the contents, instructions, and methodical recommendations for 

implementation of interdisciplinary project on disciplines «System Analysis», «Web 

Technologies and Web Services», «Economics and Business». 

The results of the research can be used by high education institutions for project 

learning of future information technology specialists using cloud services, creation of 

work programs of disciplines, ELC in disciplines of professional direction, as well as 

in the system of further learning of teachers in institutions of higher and postgraduate 

education. 

Keywords: project method, project learning, cloud service, future IT specialists, 

professional competence, soft skills. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку ІТ-індустрії важливо 

розвивати у студентів ІТ-спеціальнсотей вміння колективно розробляти 

програмні продукти, знання та розуміння етапів його розробки та відповідно 

планування цієї діяльності, а також формувати вміння та навички роботи над 

колективним проєктом. Враховуючи динаміку змін в сфері ІТ та потреби з боку 

замовників, майбутньому ІТ-фахівцеві необхідно вміти швидко мінімізувати 

ризики та адаптуватися до мінливих ситуацій, що виникають під час їх роботи. 

Для оволодіння такими навичками в процесі підготовки студентів ІТ-фаху 

необхідно знайомити з гнучкими методологіями розробки програмних продуктів 

та відповідними хмарними сервісами, які дадуть змогу реалізувати дані 

методології під час роботи на колективними проєктами.  

Особливістю підготовки майбутніх ІТ-фахівців є те, що їх професія 

передбачає постійну роботу над проєктами і тому необхідно формувати у них 

готовність до вміння працювати в команді, формувати професійні 

компетентності та soft skills та вміння застосовувати хмарні сервіси для 

управління проєктами та колективної ІТ розробки у професійній діяльності. 

Сутність поняття та можливостей використання хмарних сервісів в 

освітньому процесі розглянуто у наукових дослідженнях: М. Арори (M. Arora), 

Л. Аткінса, (L. Atkins), В. Бикова, Р. Брайанта (R. Bryant), Т. Вакалюк, 

Т. Волошиної, Б. Воробека (B. Worobec), О. Глазунової, А. Гуржія, 

Т. Гончаренко, А. Еллісона (A. Ellison), Х. Джонсон (H. Johnson), К. Коула 

(C. Cole), О. Кузьмінської, Б. Ковачича (B. Kovacic), С. Литвинової, 

В. Олексюка, М. Попель, А. Спенджича (A. Skendzic), В. Татаурова, 

А. Тютюнника, К. Чевської, М. Шишкіної та інших. 

Теоретичні та практичні аспекти застосування методу проєктів у освітній 

діяльності студентів ІТ-фаху висвітлено у працях: А. Афоніна, О. Баранюка, 

С. Борозенного, В. Бублик, C. Ге (X. Ge), Ю. Дона (Y. Dong), Е. Еспіноза 

(E. Espinosa), Т. Інуе (T. Inoue), С. Конюхова, І. Маулана (I. Maulana), 

А. Леснікова, С. Лещука, Дж. Наам (J. Na’am), М. Навахда (M. Nawahdah), 
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Дж. Ногуез (J. Noguez), Р. Пурвасих (R. Purwasih), А. Рощенюка, Д. Сайто 

(D. Saito), А. Стрюка, С. Співака, Т. Сундара (T. Sundara), Д. Таджі (D. Taji), 

А. Такебаяші (A. Takebayashi), П. Тадеєва, Ю. Триуса, Ц. Ямаура (Ts. Yamaura), 

Р. Харі (R. Hary), Ф. Фірдіана (F. Firdian), Д. Щедролосьєва, К. Хуанга (K. Huang), 

та інших. 

Питанням організації групової проєктної роботи студентів ІТ-фаху в 

процесі вивчення різних навчальних дисциплін займаються: Л.  Адарюкова 

(дисципліна «Основи криптографії»), О. Баранюк (дисципліна «Проєктування 

програмних систем»), О. Коротун, (дисципліна «Бази даних»), С. Конюхов 

(дисципліни «Об’єктно-орієнтований аналіз і проєктування», «Проєктування 

програмних систем», «Програмування та підтримка вебзастосувань», 

«Програмування»), В. Концедайло (дисципліна «Професійна практика 

програмної інженерії»), М. Умрик, Ю. Біляй (курс «Сучасні мови 

програмування»), Л. Ожиндович (курс «Системи керування вмістом вебсайтів»), 

М. Попель (математичні дисципліни), О. Маркова (спецкурс «Основи 

математичної інформатики»), О. Спірін, В. Єремєєв (дисципліни 

«Програмування», «Інформаційні мережі», «Паралельне та розподілене 

обчислення», «Вступ до спеціальності», «Основи логічного та функціонального 

програмування», «Програмування та підтримка вебдодатків», «Комп’ютерний 

дизайн»), А. Стрюк (дисципліна «Операційні системи»), Л. Харламова 

(дисципліна «Лінійна алгебра та аналітична геометрія») та інші. 

Актуальність дослідження зумовлена його спрямованістю на розв’язання 

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; 

‒ між різноманітністю хмарних сервісів для управління проєктами та 

колективною ІТ розробкою та нестачею інструктивних матеріалів для науково-

педагогічних працівників ЗВО з рекомендаціями щодо їх добору та процедурами 

управління організації проєктної роботи з використанням таких сервісів; 
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‒ можливостями використання хмарних сервісів для організації 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій та 

недостатнім рівнем розробленості відповідних методик. 

Проблемою дослідження є розроблення та впровадження методики 

використання хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій. 

Недостатня розробленість означеної проблеми, актуальність дослідження 

та необхідність розв’язання окреслених суперечностей зумовили вибір теми 

дослідження: «Використання хмарних сервісів для проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри 

інформаційних і дистанційних технологій Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Створення гібридного хмаро 

орієнтованого інформаційно-освітнього середовища вищого навчального 

закладу аграрного профілю» (ДР №0116U001594, 2015-2017 рр.), одним з 

виконавців якого була дисертантка. 

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради 

факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (протокол №4 від 18.11.2019 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити методику використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх ІТ-фахівців. 

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми методики проєктного навчання 

та особливості проєктного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій. 

2. Проаналізувати основні поняття дослідження, уточнити поняття 

«метод проєктів» та «проєктне навчання» для майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій. 



21 

3. Розробити критерії та показники добору хмарних сервісів для 

управління проєктами та колективної ІТ-розробки та визначити найбільш 

ефективні для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій. 

4. Обґрунтувати та розробити методику використання хмарних сервісів 

для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій та 

експериментально перевірити її педагогічну ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес проєктного навчання майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій закладу вищої освіти (ЗВО). 

Предмет дослідження – методика використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження застосовано такі 

методи: теоретичні – аналіз, узагальнення, систематизація наукових та науково-

методичних джерел з проблеми дослідження, зокрема, вітчизняний та 

зарубіжний досвід застосування методу проєктів у підготовці майбутніх фахівців 

з інформаційних технологій; моделювання процесу використання хмарних 

сервісів для організації проєктного навчання студентів ІТ-фаху; емпіричні – 

діагностичні (успішність, анкетування, педагогічне спостереження за процесом 

організації проєктного навчання підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, експертне та формуюче оцінювання з метою вдосконалення 

методик); експериментальні (педагогічний експеримент з апробації розробленої 

методики використання хмарних сервісів для проєктного навчання та 

практичного впровадження у освітній процес підготовки майбутніх ІТ-фахівців); 

статистичні – аналіз кількісних і якісних результатів педагогічного 

експерименту та перевірка гіпотези дослідження. 

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 
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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 контектсті підготовки майбутніх фахівців 

з інформаційних технологій, яке доповнене характеристикою щодо забезпечення 

спрямованості підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій на 

спільну роботу для вирішення реальних завдань, що сприяє ефективному 

розвитку професійних компетентностей з розробки ІТ-проєкту та soft skills; 

- поняття проєктного 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. 
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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, ЕНК з дисциплін професійного 

спрямування, а також, у системі підвищення кваліфікації викладачів закладів 

вищої та післядипломної освіти.  

Основні результати дисертаційного дослідження впроваджено в 

навчальний процес таких закладів вищої освіти (Додаток Т): Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (акт від 20.05.2020 р.), 



24 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького (довідка від 31.08.2020 р. №01-28/1304), Боярського коледжу 

екології та природних ресурсів, Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка (довідка від 02.09.2020 р. №799/33-03), 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

(довідка від 10.09.2020 р. №07.10/666). 

Особистий внесок здобувача. У статтях, які опубліковані у співавторстві, 

автором: визначено хмарні сервіси, які доцільно використовувати в процесі 

організації колективних проєктів студентів ІТ-фаху [39]; визначено інструменти 

для організації неформальної освіти [31]; розроблено структуру хмаро 

орієнтованого середовища для організації колективних проєктів [180, 181, 29, 

200]; розроблено методику організації колективних проєктів майбутніх фахівців 

з інформаційних технологій [28, 200]; визначено методи розвитку особистісних 

навичок та індикатори їх оцінювання [27].  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідались та обговорювались на науково-практичних 

конференціях різних рівнів (Додаток С): «Глобальні та регіональні проблеми 

інформатизації в суспільстві і природокористуванні» (Київ, 2018-2020рр.), 

«Цифрова освіта в природничих університетах» (Польща, 2019 р., Київ, 2017, 

2018р.), «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» (Київ, 2017 р.). 

«Наукова молодь» (Київ, 2018 р.). 

Основні положення та результати дослідження обговорювалися на 

засіданні кафедри інформаційних і дистанційних технологій Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (Київ, 2016-2020 рр.); 

Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Системи навчання і освіти в 

комп’ютерно-орієнтованому середовищі» Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України (Київ, 2019 р.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 16 публікаціях 

(Додаток С), з них: 10 статей у провідних наукових фахових виданнях, 
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затверджених МОН України (2 − у виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз); 1 стаття в іноземному науковому виданні; 6 публікацій у 

збірниках наукових праць конференцій, семінарів (3 одноосібних).  

Структура дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (225 

найменування, серед яких 65 іноземними мовами), 17 додатків. Загальний обсяг 

дисертації 400 сторінjr, з них основний текст – 177 сторінок. Робота містить 23 

таблиці та 39 рисунків. 
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РОЗДІЛ І. ХМАРНІ СЕРВІСИ ЯК ЗАСОБИ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ 

МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ 

У розділі описано підходи до визначення поняття проєкту, проєктного 

навчання, проєктної діяльності, методу проєктів; проведено аналіз зарубіжного 

та вітчизняного досвіду використання технологій проєктного навчання у 

підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій; проведено аналіз 

хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, визначено критерії та показники їх добору; адаптовано модель 

хмаро-орієнтованого середовища для виконання колективних проєктів 

студентами ІТ-фаху. 

 

1.1. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання проєктного 

навчання у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій  

 

Проблема визначення проєктного навчання потребує дослідження таких 

понять як «метод проєктів», «проєктна діяльність», «проєктна технологія», 

«проєктне навчання» та «проєкт», які проаналізуємо далі. 

Визначенню поняття «метод проєктів»  присвячені праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених: І. Чечеля [151], С. Гончаренка [35], І. Сасової [121], 

Р. Тарасенка[2], С. Амеліної [2], О. Хуторського [148], Т. Мацкевича [90], 

Л. Лукоянової [90], С. Пілюгіної [108], С. Ящука [159], Р. Галустова [24], 

Н. Зубова [24], О. Коберника [59], Р. Хоуелла (R. Howell) [204] та інших. 

На думку І. Чечеля, «метод проєктів – це освітня технологія, націлена на 

придбання учнями нових знань у тісному зв’язку з реальною життєвою 

практикою, формування у них специфічних умінь і навиків завдяки системній 

організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку» [151]. 

В своїх дослідження С. Гончаренко визначає метод проєктів «як 

організацію навчання, коли учні набувають знань і навичок у процесі планування 

й виконання практичних завдань – проєктів, які поступово ускладнюються» [35]. 
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Так, І. Сасова та С. Ящук розглядають поняття «метод проєктів як спосіб 

організації пізнавально-трудової діяльності з метою вирішення проблем, 

пов’язаних з проєктуванням, створенням і виготовленням продукту» [121, 159]. 

Р. Тарасенко та С. Амеліна зазначають, що метод проєктів – це основний 

метод, який доцільно застосовувати в процесі підготовки майбутніх фахівців, 

оскільки він дає змогу вирішити освітні завдання їх професійної підготовки, 

щодо набуття здатності здійснювати ключові види професійної діяльності [2]. 

О. Хуторський  під «методом проєктів» розуміє «форму організації занять, 

що передбачає комплексний характер діяльності всіх учасників з метою 

отримання освітнього продукту за певний проміжок часу» [148].  

Під поняттям «метод проєктів» Т. Мацкевич та Л. Лукоянова розуміють 

«спеціально організований учителем комплекс дій для самостійного виконання 

учнями, де вони можуть проявляти ініціативу в прийнятті рішень та бути 

відповідальними за свій вибір, результат праці та створення продукту» [90].  

За визначенням С. Пілюгіна, «метод проєктів – це особистісно-

орієнтований метод навчання, заснований на самостійній діяльності учнів щодо 

розробки проблеми й оформлення її практичного результату» [108]. 

Р. Галустов, Н. Зубов трактують «метод проєктів як систему навчання, 

гнучку модель організації навчального процесу, орієнтовану на творчу 

самореалізацію особистості, завдяки розвитку її інтелектуальних і фізичних 

можливостей, вольових якостей і творчих здібностей у процесі створення під 

контролем вчителя нових товарів і послуг, які мають суб’єктивну або ж 

об’єктивну новизну, а також практичну значущість» [24].  

У "Педагогічному словнику" за редакцією М. Ярмаченка та в 

дослідженнях О. Коберника, метод проєктів визначається «як система навчання, 

за якої знання та вміння здобуваються в процесі планування й виконання завдань, 

які поступово ускладнюються» [59, 107].  

Р. Хоуелл (R. Howell) у своїх дослідженнях трактує метод проєктів як 

«організований учителем підхід навчання у співробітництві (collaborative 

approach), за умов якого учні набувають та використовують набуті знання та 
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вміння для вирішення реалістичних проблем у процесі ґрунтовного 

дослідження» [204]. 

Спираючись на визначення поняття «метод проєктів» С. Пілюгіна, О. 

Коберника та Р. Хоуелл (R. Howell), надалі будемо розуміти метод проєктів, як 

метод навчання, що забезпечує спрямованість підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій на спільну роботу для вирішення реальних завдань, 

що сприяє ефективному розвитку професійних компетентностей та soft skills.  

Зміст та значення проєктної діяльності розглянуто у публікаціях  

І. Дроздової [46], І. Єрмакова [92], О. Карабіна [56], Г. Ковганича [119], 

Н. Савенко [119], С. Шевцова [92], М. Уйсімбаєвої [142], Л. Хоружи [147] та 

інших.  

Н. Савенко та Г. Ковганич під проєктною діяльністю розуміють 

«діяльність, що стимулює процес саморозвитку кожної особистості, 

передумовами якого є самоусвідомлення, самовизначення, самоствердження, 

самореалізація, а наслідком – усвідомлення соціально ціннісних особистих 

життєвих перспектив» [119]. 

За визначенням Л. Хоружи «проектна діяльність – це спосіб розвитку 

творчості, самостійності, прагнення до ідеально-перспективного перетворення 

світу за допомогою креативних дій і операцій у процесі створення конкретного 

продукту – проекту ідеального та реального» [147]. Вперше, включення 

проєктної діяльності в навчальний процес було запропоноване американським 

педагогом і філософом Дж. Дьюї (J. Dewey) [47]. 

І. Дроздова тлумачить проєктну діяльність як «один із методів, 

спрямований на вироблення самостійних дослідницьких умінь для розвитку 

творчих здібностей і логічного мислення, поєднання знань, здобутих у навчанні, 

із залученням до конкретних життєво важливих проблем». [46] 

На думку С. Шевцової та І. Єрмакова «проектна діяльність – це суспільно 

значуща цінність компетентнісно спрямованої освіти, котра має носити 

випереджувальний характер і сприяти формуванню в осіб, які навчаються, 

проективної культури». [92]. 
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М. Уйсімбаєва трактує поняття «проектна діяльність, як конструктивна і 

продуктивна діяльність особистості, спрямована на вирішення життєво значущої 

проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, 

планування і здійснення проекту». [142].  

Ми поділяємо думку О. Карабіна, на думку якого, «проектна діяльність 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій є однією з основних складових 

організації освітнього процесу, спрямованих на формування вмінь роботи в 

інформаційному просторі, професійного саморозвитку, професійної 

компетентності, творчості, інформаційної культури, самостійної діяльності 

направленої на удосконалення та систематизацію знань, професійно-значимих 

умінь і навичок, що сприятимуть успішно діяти та працювати впродовж 

професійній діяльності та реалізації у кар’єрній сфері» [56]. 

Сутність поняття «проєктна технологія» у своїх дослідженнях розглядали 

такі вчені: О. Коберник [60], В. Логвин [135], Н. Полісун [113], О. Рогачева [118], 

К. Чайковська [149]. 

О. Коберник у своїх дослідженнях визначає проєктну технологію як 

«узагальнений сценарій програми майбутньої спільної діяльності педагога і 

вихованців, за якої учні набувають знань, умінь і навичок під час планування й 

виконання навчальних та життєвих завдань, що постійно змінюються» [60]. 

В. Логвин під проєктною технологією визначає «цілісну систему 

дидактичних засобів (змісту, методів, прийомів тощо), що адаптує навчально-

виховний процес до вимог навчального проектування» [135]. 

Під проєктною технологією Н. Полісун розуміє систему «цілей, змісту та 

методів організації навчання в проектній діяльності» [113]. 

К. Чайковська стверджує, що «проєктна технологія – це інструмент, який 

створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій (соціальних, 

полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і самостійності учня в 

досягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий 

потенціал» [149]. 
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В нашому дослідженні ми погоджуємось з визначенням О. Рогачевої, яка 

вважає, що «проектна технологія - це педагогічна технологія, що включає в себе 

безліч специфічних форм, прийомів і методів, спрямованих на розвиток творчої, 

дослідницької та аналітичної діяльності студентів» [118]. 

Суть проєктної технології – стимулювати інтерес майбутніх фахівців до 

певних проблем, що передбачають володіння визначеною сукупністю знань, та 

через проєктну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки 

проблем, отримати практичні навички застосування цих знань. Саме формування 

ключових компетентностей студентів, як свідчить зарубіжний і вітчизняний 

досвід, і є головною метою проєктної технології. 

Поняття «проєктне навчання» досліджували вітчизняні та зарубіжні 

науковці: І. Андрусенко [4], Т. Бацаєва [138], Є. Гілєва [25], І. Данильченко [41], 

Ю. Жиляєва [50], І. Євтушок [153], І. Єрмакова [49], Ю. Момот [93], 

Ю. Шакура [153], та інших.  

Дидактичні засади впровадження технологій проєктного навчання вивчали 

та обґрунтовували американські педагоги Дж. Дьюї (J. Dewey) та його 

послідовники В. Кілпатрік, Е. Колінгсс, Е. Пархрест. 

Ю. Жиляєва у своїх дослідженнях розглядає проєктне навчання як «форму 

навчання, в основу якої покладено систему вимог до організації та змісту 

навчальної діяльності, для яких характерна відносна свобода учнів у виборі форм 

роботи, результатів навчання тощо» [50].  

Так І. Данильченко стверджує, що проєктне навчання є «один із варіантів 

продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не 

проходження освітніх програм, а реальне використання, розвиток та збагачення 

власного досвіду учнів та їхнього уявлення про світ» [41]. 

Ю. Шакура та І. Євтушок визначають проєктне навчання, як «творче 

засвоєння учнями знань у процесі самостійної пошукової діяльності, тобто 

проектування» [153]. В свою чергу Ю. Момот  проєктне навчання трактує як 

«самостійну діяльність учнів на основі особистого вибору, яка забезпечує 

вирішення пізнавальних чи практичних завдань у нестандартних ситуаціях» [93]. 
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На думку І. Єрмакова, «проектне навчання – це процес індивідуальної 

самореалізації людини, результатом якої є створення творчих продуктів» [49]. 

Під проєктним навчання Т. Бацаєва розуміє «можливість для кожного 

школяра безперервно та послідовно розвиватися та вчитися на шляхах засвоєння 

таких цінностей, як майстерність, інтелектуальність та творчі здібності» [138]. 

І. Андрусенко проєктне навчання визначає «процес засвоєння учнями 

умінь, навичок, знань за допомогою методу проектів» [4]. 

На думку Є. Гілєва проєктне навчання є «різновидом розвиваючого 

навчання, що являє собою цілісну дидактичну систему, яка базується на 

основних психофізіологічних і когнітивних закономірностях розвитку 

особистості та орієнтована на самостійне розв’язання соціально та/або 

особистісно значущої проблеми» [25].  

Спираючись на попередні визначення, в подальшому дослідженні під 

проєктним навчанням майбутніх фахівців з інформаційних технологій будемо 

розуміти 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. При застосуванні даного методу основний акцент 

робиться на творчий розвиток особистості. Студент під час виконання 

проєктного завдання, повинен засвоїти необхідні знання й уміння, навчитися 

шукати та знаходити об’єкти для їх практичного застосування. 

Визначення поняття «проєкт» розглядалось в стандартах Австралійського 

інституту з управління проєктами [164], Американського інституту з управління 

проєктами [160], Британському стандарті 6079-1:2000 (British Standard BS 6079-

1:2000) [167], Кодексі знань про управління проєктами [161] та дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних вчених: А. Товба, Г. Цинеса [139], П. Мартіна, 

К. Тейта [87], І. Мазура, В. Шапіро, Н. Ольдерогге [85], Б. Вульфсона [22], 

О. Пометун [55], В. Гузєєва [37], О. Пєхоти [102] та інших. 
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Так, у Британському стандарті 6079-1:2000 (British Standard BS 6079-

1:2000) та в стандарті Австралійського інституту з управління проєктами під 

поняттям «проєкт» розуміють унікальну сукупність скоординованих та 

взаємопов’язаних дій (робіт), де визначено термінами початку та закінчення, що 

здійснюється певною особою або організацією для досягнення певної мети [167, 

164]. 

У стандарті Американського інституту з управління проєктами визначено 

проєкт як «тимчасове підприємство, створене для виготовлення чи розроблення 

унікального продукту або ж послуги» [160]. В свою чергу у Кодексі знань про 

управління проєктами зазначається, що «проект – це певне завдання з 

визначеними вихідними даними та необхідними результатами (цілями), що 

обумовлюють спосіб її рішення» [161]. 

На думку А. Товб, Г. Цинес проєкт є «особлива форма здійснення 

цілеспрямованих змін, яка передбачає що ці зміни повинні бути реалізовані в 

рамках певних обмежень за строками, вартістю та характеристиками очікуваних 

результатів» [139].  

У своїх дослідженнях П. Мартін, К. Тейт стверджують, що «проект – це 

тимчасовий процес, що має початок та кінець, і результат якого є 

унікальним» [87]. О. Пометун зазначає, що поняття «проєкт» є задум, план, 

прообраз певного об’єкта» [55]. На думку О. Пєхота, «проект – це цільовий акт 

діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини» [102].  

І. Мазур, В. Шапіро, Н. Ольдерогге під проєктом розуміють 

«цілеспрямоване, заздалегідь розроблене та заплановане створення або 

модернізація фізичних об’єктів, технологічних процесів, технічної та 

організаційної документації для них, матеріальних, фінансових, трудових та 

інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів з їх виконання» [85]. 

Під поняттям «проєкт» В. Гузєєв розуміє «спеціально організований 

учителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій, де вони можуть бути 

самостійними для прийняття рішень та відповідальними за свій вибір, результат 

праці створення творчого продукту» [37].  
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За визначенням Б. Вульфсона, «проект – це процес вивчення певного 

матеріалу із набуттям знань та навичок, а потім конструювання на основі 

здобутих знань проектів» [22].  

Спираючись на останнє вказане визначення та      П. Мартіна, К. Тейта, під 

проєктом надалі будемо розуміти сукупність процесів планування, розробки та 

впровадження певного продукту з використанням програмного інструментарію 

для управління ІТ проєктами. 

Основні вимоги до проєктів висвітлювали у своїх працях такі вчені як 

Л. Бодько [10], О. Олексюк [100], Є. Полат [110], Л. Савченко [120], С. Сисоєвої 

[125] та інші. 

До основних вимог організації навчальних проєктів науковці відносили: 

– визначення конкретної проблеми, вирішення якої вимагає знань, 

пошукової та дослідницької діяльності, критичного всебічного аналізу;  

– теоретична, практична, пізнавальна значущість отриманих результатів. 

Є. Полат зазначала, що результати виконаних проєктів повинні бути, що 

називається, "значимими", тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її 

рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до використання (на 

уроці, в школі, в реальному житті) [112].  

– самостійна діяльність учасників проєкту (індивідуальна, парна, групова); 

– структурування виконання проєктного завдання із зазначенням 

проміжних результатів на кожному етапі; 

– використання наукових методів дослідження, які передбачають певну 

послідовність дій: визначення об’єкта, предмета, завдань дослідження; 

висунення гіпотези дослідження; відбір методів; збір, пошук та аналіз 

інформації; обговорення отриманих результатів; оформлення підсумків та 

презентація результатів; оцінка проєкту. 

В залежності від цілей навчання під час підготовки студентів застосовують 

різні типи проєктів. Поділ навчальних проєктів за різними типологічними 

ознаками представлений в дослідженнях низки зарубіжних та вітчизняних 
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вчених: Є. Полат [111], Т. Вороненко [20], О. Слободяника [126], 

О. Устименка [144] та інших. 

Є. Полат [111] для поділу проєктів пропонує наступні типологічні ознаки: 

– за домінуючою в проєкті діяльністю: дослідницька, пошукова, творча, 

рольова, прикладна (практико-орієнтована), ознайомчо-орієнтована тощо): 

дослідницький проєкт, ігровий, практико-орієнтований, творчий; 

– за предметно-змістовною областю: монопроєкт, міжпредметний проєкт; 

– за характером координації проєкту: безпосередній (жорсткий, гнучкий), 

прихований (неявний, що імітує учасника проєкту); 

– за характером контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, 

регіону, країни, різних країн світу); 

– за кількістю учасників проєкту (індивідуальні, колективні); 

– за тривалістю проєкту (короткострокові, середньострокові, 

довгострокові). 

 На основі проведеного аналізу та узагальнення наукових досліджень 

Т. Вороненко [20] виокремлює такі типологічні ознаки проєктів: 

– за кількістю учасників (індивідуальний, груповий); 

– за видом діяльності (творчий, рольовий (ігровий), дослідницький, 

інформаційний (ознайомчо-орієнтований), практико-орієнтований 

(прикладний), спрямований проєкт);  

– за часом виконання (міні-проєкт, короткостроковий, довгостроковий); 

– за характером координації (з прихованою та відкритою координацією); 

– за методом отримання інформації та її джерелом (словесний, 

спостереження, збору і обробки статистичних даних; експериментальний); 

– за функцією проєкту (навчальний, контролюючий); 

– за структурою (етапами) (триетапні, п’ятиетапні); 

– за предметно-змістовною областю (монопроєкти та міжпредметні 

проєкти). 

О. Слободяник [126] у своєму дослідженні, крім наведених вище критеріїв, 

виділяє наступні: 



35 

– за змістом (моно-проєкт, міжпредметний, надпредметний); 

– за кількістю учасників (індивідуальні, парні, групові); 

– за тривалістю (міні-проєкти, короткочасні, довгострокові, лонгітюдний); 

– за результатом (теоретичний, теоретико-практичний, практико-

орієнтований); 

– за ступенем самостійності (репродуктивно-дослідний, частково-

пошуковий, дослідницький, експериментально-дослідницький, евристичний).  

Окрім того, проєкти поділяють (О. Устименко): за структурою проєкту 

(прості (підготовчі), складні); опорою на підручники (з опорою на матеріали 

підручника та без) [144]. 

На основі аналізу вищезазначених джерел, у нашому дослідженні поділ 

проєктів будемо здійснювати за наступними критеріями:  

– за видом діяльності учасників проєкту; 

– кількістю учасників та тривалістю проєкту; 

– кількістю дисциплін задіяних в проєкті;  

– функцією проєкту.  

Класифікація проєктів за даними критеріями представлено у таблиці 1.1 

Таблиця 1.1.  

Класифікація проєктів  

Критерій Типи проєктів 

Вид діяльності учасників проєкту ‒ дослідницький, 

‒ інформаційний; 

‒ прикладний; 

Кількість учасників ‒ індивідуальний; 

‒ груповий; 

Тривалість ‒ короткострокові; 

‒ -довгострокові; 

Кількість дисциплін задіяних в 

проєкті 

‒ монопроєкти; 

‒ міждисциплінарні проєкти; 

Функція проєкту ‒ навчальний; 

‒ контролюючий; 

‒ підсумковий; 
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Дослідницькі проєкти виконується за логікою та структурою наближенні 

до наукового дослідження. Переважаюча діяльність студентів при виконанні 

даного проєкту – дослідницька, а результатом виступає наукова чи аналітична 

робота, тези, стаття, виконання дипломного проєктування. Основними ознаками 

таких проєктів виступає актуальний предмет дослідження, чітко визначення цілі, 

висунення гіпотез для перевірки результатів дослідження, застосування 

відповідних методів дослідження, обробки і систематизація одержаних 

результатів.  

Інформаційні проєкти передбачають збір інформації про досліджуваний 

об’єкт, аналіз та узагальнення отриманої інформації. Особливістю таких 

проєктів є чітко продумана структура: мета проєкту, його актуальність; методи 

отримання та обробки; результат та його презентація. Інформаційні проєкти 

можуть бути, як окремим проєктним завданням, так і частиною (модулем) 

дослідницького проєкту. 

Прикладні проєкти, які використовуються при підготовці майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій і дозволяють повніше розвинути у них 

професійні потреби, допомагають ознайомитись із майбутньою професійною 

діяльністю, викликають інтерес і потребу в засвоєнні фахових дисциплін, 

кращому розумінні застосування інформаційних технологій у майбутній 

професійній діяльності. Такий проєкт потребує складання плану всієї діяльності 

його учасників та визначення функцій кожного з них. Крім того обов’язковою є 

координація роботи у вигляді поетапних обговорень кожного етапу роботи та 

презентація одержаних результатів і можливих засобів їх впровадження у 

практику. 

При індивідуальному проєкті, кожний студент отримує окреме завдання та 

самостійно працює над його виконанням. Робота над проєктним завданням в 

команді дозволяє студентам працювати не тільки над виконанням більш 

складних завдань, а й дає можливість розвинути у студентів не тільки професійні 

компетентності, а й особистісні навички (роботи в команді, комунікації, 

планування, розподілу завдань тощо). 
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Короткострокові проєкти передбачають виконання завдань проєкту 

протягом короткого терміну (декількох занять чи одного модуля). Довгострокові 

проєкти виконуються протягом усього семестру або всього навчального року. До 

даного типу проєкту також можна віднести дипломне проєктування. 

Виконання монопроєктів відбувається в межах однієї дисципліни. При 

роботі над міждисциплінарними проєктами, студенти виконують завдання, що 

поєднують декілька навчальних дисциплін. Організація та виконання таких 

проєктів зазвичай складніше та потребує більше часу, так як потребує 

комунікації між викладачами з усіх дисциплін, що приймають участь в проєкті, 

студентами та за необхідності експертами в необхідній галузі знань.  

Співпраця студентів при виконанні міждисциплінарних проєктів 

досліджувалась в роботах Т. Вельцер (T. Welzer) [188], П. Гествіцкі 

(P. Gestwicki) [202], М. Друзовець (M. Druzovec) [188], Б. Макні (B. McNely) 

[202], Дж. Полутник (J. Polutnik) [188]. М. Азнар (M. Aznar) зазначає, що 

міждисциплінарні проєкти можуть стати належним інструментом навчання на 

основі компетенцій [198]. 

С. Конюхов зазначає, що для підвищення інтересу студентів до професії 

програміста, ознайомлення їх з реальними процесами програмної розробки, а 

також заохочення до активної колективної роботи доцільно організовувати 

міждисциплінарні проєкти, у процесі виконання яких вони мають змогу 

спробувати різні напрями діяльності за фахом [68]. Міждисциплінарний підхід 

спроможний утворювати зв’язки-«мости» між конкретними і часто досить 

різними галузями знання [103]. 

Ціллю навчальних проєктів є вивчення та засвоєння студентами знань, 

формування необхідних компетентностей в певній області, контрольного – 

перевірка отриманих знань. Підсумковим проєктом виступає дипломне 

проєктування, як кінцевий результат навчання студента. 

На практиці, один і той самий проєкт можна класифікувати за кількома 

критеріями одночасно.  

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Tatjana%20Welzer.QT.&newsearch=true
https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100443377&coll=DL&dl=ACM&trk=0
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Marjan%20Druzovec.QT.&newsearch=true
https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81339516635&coll=DL&dl=ACM&trk=0
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Jaka%20Polutnik.QT.&newsearch=true
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Організація проєктної роботи передбачає визначення етапів виконання 

проєкту. У своїх дослідженнях етапи виконання проєкту визначають науковці: 

О. Блакова [9], Н. Бурков [13], Л. Ващенко [17], Т. Волошина [80] О. Гулай [38], 

О. Кузьмінська [80], Д. Мацько [91], Г. Нечаєнко [9], Д. Новиков [13], Т Саяпіна 

[80] та інші. 

О. Гулай виділяє 4 етапи роботи над проєктом:  

‒ підготовчий (формулювання теми та мети проєкту, вибір джерел 

інформації, складання плану роботи); 

‒ пошуковий (пошук та систематизація інформації, перевірка робочих 

гіпотез, експериментальні дослідження); 

‒ підсумковий (оформлення результатів роботи, підготовка 

презентації, практичне значення дослідження); 

‒ захист проєкту (презентація проєкту, оцінювання виконаної роботи, 

визначення перспектив подальших досліджень) [38]. 

О. Блакова та Г. Нечаєнко роботу над проєктом поділяє на наступні етапи: 

‒ розробка теми проєкту, визначення кількості учасників; 

‒ побудова плану реалізації проєкту; 

‒ реалізація; 

‒ аналіз виконаного проєкту; 

‒ захист проєкту. [9]. 

Д. Мацько на основі проведеного аналізу виділяє наступні етапи роботи 

над проєктом: 

‒ організаційний (визначення та обґрунтування теми проєкту форми 

презентації результатів, кількості учасників команд); 

‒ накопичення та систематизація інформації (основна робота з 

виконання проєктного завдання, під час якої здійснюється пошук та обробка 

інформації з досліджуваної проблеми); 

‒ етап захисту проєкту (презентація результатів виконання проєкту); 

‒  підсумково-прогностичний етап (визначення позитивних моментів 

та недоліків виконаного проєкту, підбиття підсумків роботи команди) [91]. 
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О. Кузьмінська, Т. Волошина, Т Саяпіна у своєму досліджені визначали 

етапи проєктної роботи студентів та інструменти необхідні на кожному етапі,  а 

саме:  

‒ постановки завдання (знайомство студентів з тематикою, метою, 

інструментами та методами реалізації завдань проєкту, об’єднання студентів у 

групи, розподіл завдань між їх учасниками); 

‒ аналізу інструментів (аналіз інструментів необхідних для реалізації 

проєкту); 

‒ проєктування середовища (проєктування власного середовища 

роботи команди для виконання групової проєктної роботи); 

‒ виконання проєкту (самостійна робота студентів в командах над 

виконанням завдання проєкту, на даному етапі викладач контролює процес 

виконання та надає консультації). 

‒ презентація проєкту (створення портфоліо проєкту та безпосередньо 

представлення  результатів командою) [80]. 

Л. Ващенко, залежно від домінуючої галузі знань та вікового складу 

учасників, виділяє 4 етапи роботи над проєктом:  

‒ етап постановки мети – організація проєкту; 

‒ етап планування роботи –планування проєкту; 

‒ етап виконання – реалізація проєкту; 

‒ етап перевірки результатів – підсумок проєкту [17]. 

Н. Бурков, Д. Новиков зазначають, що виконуючи ключові задачі, 

управління проєктами проходить декілька етапів:  

‒ аналіз ринку, аналіз ризиків, аналіз потреб, аналіз проблем, аналіз 

ймовірності успіху проєкту;  

‒ планування загальних принципів здійснення проєкту, визначення 

вихідних даних для планування проєктної діяльності;  

‒ планування функцій у проєкті; 

‒ планування і визначення економічності й ефективності проєкту; 

здійснення проєкту; 
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‒ передача результатів замовнику проєкту або клієнту, звіт про проєкт;  

‒ підтримка при впровадженні результатів. [13] 

У своєму дослідженні роботу над проєктом будемо поділяти на 7 етапів: 

1) постановка завдання (ознайомлення студентів із метою та завданням 

проєкту); 

2)  структурування проєкту та поділ на конкретні задачі (оцінка студентами 

складності завдання, пошук варіантів його вирішення та розподіл отриманого 

завдання на задачі, які необхідно виконати протягом усього проєкту); 

3)  розподіл ролей в команді, визначення термінів та відповідальних за 

кожну задачу проєкту (розподіл ролей та зон відповідальності кожного учасника 

команди та встановлення термінів виконання та відповідальних за кожну задачу 

проєкту, в межах поставлених завдань викладачами); 

4)  виконання завдань проєкту (робота студентів над виконанням 

отриманих задач на попередньому етапі); 

5)  оцінювання якості виконання завдань (оцінювання студентами якості 

виконаних завдань, як особисто так і іншими учасниками команди та, при 

необхідності, доопрацювання задач до відповідного професійного рівня); 

6)  формування звіту (підготовка звіту у вигляді презентації, в якій 

студентам необхідно відобразити результати роботи команди на всіх етапах 

проєкту); 

7)  представлення результатів (презентування командою результатів свого 

проєкту та оцінювання його готовність до впровадження). 

Застосування методу проєктів при підготовці студентів забезпечує 

взаємодію викладача та студента, під час якої: 

‒ відбувається самореалізація студентів; 

‒ задовольняється потреба студентів в самовдосконаленні та 

саморозвитку; 

‒ покращуються результати при вивченні конкретної дисципліни. 

Разом з тим, застосування проєктного навчання під час навчального 

процесу, може ускладнитися певними проблемами, такими як: 
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‒ використання даного методу у навчальному процесі потребує від 

викладача глибоких теоретичних і практичних знань, системного та креативного 

мислення; 

‒ не розуміння студентами мети, цілей та завдань проєкту не дасть 

змогу їм досягти мети проєкту, визначеної викладачем; 

‒ не готовність студентів до виконання навчального проєкту з різних 

причин: недостатність теоретичних знань, складність проєктного завдання, 

небажання працювати в команді та інше; 

‒ недостатньо розвинена матеріально-технічна база закладу вищої 

освіти; 

‒ недостатня взаємодія між викладачами для організації 

міждисциплінарних проєктів; 

‒ складність підготовки проєктних завдань та інструментів оцінювання. 

Отже, під поняттям проєктне навчання майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій будемо розуміти  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. Студенти здобувають 

глибші знання завдяки активному дослідженню проблем та вирішенні реальних 

проблемно-орієнтованих кейсів, що контрастує із запам'ятовуванням або 

традиційним навчанням під керівництвом викладача.  

У дисертаційній роботі буде використано поняття індивідуального, 

групового, монопроєкту та міждисциплінарного проєкту. Під індивідуальним 

проєктом будемо розуміти проєкт, над виконанням завдань якого студенти 

працюють самостійно. Групові проєкти – передбачають виконання більш 

складного завдання студентами в команді, що дає можливість розвинути їм не 

тільки професійні компетентності, а й особистісні (роботи в команді, 

комунікації, планування, розподілу завдань тощо). Монопроєктом надалі будемо 

вважати проєкт, що виконуються у процесі вивчення однієї дисципліни; 
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міждисциплінарним – такий, що поєднує завдання декількох дисциплін та має на 

меті набуття практичних навичок студентами.  

В сучасних умовах розвитку ІТ-індустрії важливо розвивати у студентів 

ІТ-фаху вміння колективно розробляти програмні продукти, знання та розуміння 

етапів його розробки та відповідно планування цієї діяльності, а також 

формувати вміння та навички роботи над колективним проєктом. Враховуючи 

динаміку змін в сфері ІТ та потреби з боку замовників, ІТ-фахівцеві необхідно 

вміти швидко мінімізувати ризики та адаптуватися до мінливих ситуацій, що 

виникають під час їх роботи. Для оволодіння такими навичками в процесі 

підготовки студентів ІТ-фаху необхідно знайомити з гнучкими методологіями 

розробки програмних продуктів та відповідними хмарними сервісами, які дадуть 

змогу реалізувати дані методології під час роботи на колективними проєктами. 

Саме такі методології об’єднують одним терміном, як agile-методи. Agile 

розуміють як використання під час проєкту гнучких підходів, таких як Scrum, 

Kanban, Extreme Programming та інших, в яких вимоги до продукту та рішення 

розвиваються на основі співпраці між учасниками команди. Це сприяє швидкому 

плануванню завдань проєкту та їх виконанню, випуску продукту та постійному 

його вдосконаленню, дозволяє миттєво та гнучко реагувати на необхідні зміни. 

Для організації роботи команд над розробкою програмних продуктів за такими 

методологіями, необхідно оволодіти роботою саме з хмарними сервісами, які 

дають змогу якісно організувати взаємодію команди та забезпечити спільну 

розробку програмних продуктів. Використання даних методологій під час 

виконання навчальних проєктів сприяє розвитку у студентів ІТ-фаху, не лише 

професійних компетентностей та soft skills. 

Застосування проєктного навчання в процесі підготовки майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій досліджувалось як вітчизняними 

(А. Афоніним [11], О. Баранюк [6], С. Борозенним [11], В. Бублик [11], 

С. Конюховим [68], А. Лесніковою [128], С. Лещук [82], А. Рощенюком [136], 

А. Стрюком [133], С. Співаком [128], П. Тадеєвим [136], Ю. Триусом [140], 

Д. Щедролосьєвим [157]) так і зарубіжними науковцями (C. Ге (X. Ge) [179], 
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Ю. Доном (Y. Dong) [179], Е. Еспінозою (E. Espinosa) [199], Т. Інуе 

(T. Inoue) [196], К. Хуангом (K. Huang) [179], І. Мауланом (I. Maulana) [197], 

Дж. Наам (J. Na’am) [197], М. Навахда (M. Nawahdah) [196], Дж. Ногуезом 

(J. Noguez) [199], Р. Пурвасихом (R. Purwasih) [197], Д. Сайто (D. Saito) [171], 

Т. Сундаою (T. Sundara) [197], Д. Таджі (D. Taji) [196], А. Такебаяші 

(A. Takebayashi) [171], Ц. Ямаура (Ts. Yamaura) [171], Р. Харі (R. Hary) [197], 

Ф. Фірдіан (F. Firdian) [197] та іншими). 

Одним із шляхів підвищення якості підготовки майбутніх ІТ-фахівців у 

ЗВО, підвищення їх конкурентоспроможності на ІТ-ринку праці на думку 

Ю. Триуса є розробка навчальних ІТ-проєктів та стартапів з використанням 

хмарних сервісів. Автор стверджує, що метод проєктів є однією з інноваційних 

педагогічних технологій, що найкраще інтегруються з (інформаційно-

комунікаційними технологіями) ІКТ в процесі підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій [140]. 

П. Тадеєв та А. Рощенюк вважають, що метод проєктів є найбільш 

ефективним методом інтерактивного навчання при підготовці майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій. Особливості інтерактивного навчання на 

думку авторів полягають у створенні умов активізації мислення, підвищенні 

мотивації й емоційності студентів, прийняття творчих рішень, стійкій активності 

протягом виконання завдань, взаєморозумінні та взаємодії, спільному вирішенні 

проблемних завдань. Це повинно відбуватися за умови постійної й активної 

взаємодії всіх студентів, а саме викладач і студенти мають бути рівноправними 

суб’єктами освітнього процесу [136]. 

Сучасний фахівець з інформаційних технологій повинен володіти не 

тільки теоретичними знаннями з управління життєвим циклом програмного 

забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій, мовами 

системного програмування та методами розробки програм, але й вміти 

здійснювати добір та підготовку інформації і задач проєктній команді, ставити 

цілі, формулювати завдання для реалізації проєктів і програм.  



44 

На думку О. Баранюк, сьогодні існує значний розрив між рівнем 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій та вимогами з боку 

роботодавців, які зазначають, що випускники ІТ-фаху недостатньо володіють 

вміннями формувати мету проєкту з розробки програмного забезпечення, 

виконувати спільну роботу, комунікувати в команді, своєчасно завершувати 

розробку та впровадження програмних продуктів [6]. 

А. Стрюк у дисертаційному дослідженні описує необхідність розробки 

модулів, що дозволили б ефективно підтримувати навчальний процес у групах, 

які формуються з урахуванням організаційної структури підприємства або 

навчального закладу та склад яких може бути як фіксованим, так і змінним з 

використанням системи «Агапа» у процесі підготовки бакалаврів з програмної 

інженерії [133].  

У своїх дослідженнях В. Бублик, А. Афонін, С. Борозенний зазначають, 

що наявність досвіду виконання групового програмного проєкту сприяє більш 

успішній побудові професійної кар’єри в сфері інформаційних технологій, тому 

така діяльність може розглядати як ключовий фактор у підготовці студентів ІТ-

фаху. Ефективність впровадження проєктних технологій у навчальний процес 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій підвищується завдяки 

залученню партнерів з ІТ-компаній, що дозволяє наблизити навчальний процес 

до практичних потреб. Така взаємодія сприяє посиленню готовності до групових 

проєктів як студентів, так і викладачів [11]. 

Майбутні фахівці з інформаційних технологій повинні розуміти, як 

проходить проєкт, вміти писати технічну документацію, комунікувати. Д.  Сайто 

(D. Saito), А. Такебаяші (A. Takebayashi), Ц. Ямаура (Ts. Yamaura) [171] 

розглядають застосування Minecraft, як інструменту для навчання початківця 

програміста в якості учасника проєкту, а саме застосовано метод навчання без 

відриву від виробництва. 

У своєму дослідженні М. Яхя (M. Al-Yahya) описує досвід студентів, а 

також викладачів, які використовують вікі в курсах з розробки програмного 

забезпечення протягом одного семестру на факультеті інформаційних 
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технологій Університету Кінга-Сауда [162]. Студенти використовували вікі по-

різному, і переважна більшість визнала їх корисними для управління і реалізації 

групового проєкту з розробки програмного забезпечення. 

Я. Узяк (J. Uziak) [187] вважає, що для того, щоб підготувати студентів до 

їхньої професійної кар’єри, навчальні курси повинні бути розроблені для того, 

щоб допомогти студентам набути необхідних навичок для вирішення проблем та 

навчання протягом усього життя. Використання методу проєктів у підготовці 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій сприяє підготовці студентів до 

участі у реальних проєктах у професійні діяльності, розвиваючи навички 

здобуття нових знань протягом усього життя.  

Таким чином при підготовці майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій постає потреба у формуванні практико-орієнтованих завдань ІТ-

галузі для виконання індивідуальних та групових монопроєктів, що сприятиме 

успішній професійній кар’єрі в даній галузі. 

Д. Щедролосьєвим представлено типовий проєкт зі створення 

програмного забезпечення та описано один із варіантів етапів проєктування 

програмного забезпечення та можливий розподіл ролей виконавців з їх 

функціональним обов’язками. На думку автора залежно від складності 

виконуваного проєкту та кількості виконавців у команді розподіл ролей і 

функцій може змінюватися [157]. 

С. Конюхов у своїх дослідженнях розглядає виконання майбутніми 

програмістами таких типів проєктів: монодисциплінарні, що виконуються у 

процесі вивчення певної дисципліни з метою формування практичних умінь в її 

межах; міждисциплінарні, що мають на меті узагальнення теоретичних знань з 

об’єктно-орієнтованої методології розробки та набуття практичних навичок під 

час роботи над колективним проєктом.  

Міждисциплінарні проєкти автор вважає, що доцільно організовувати на 

останньому році здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» майбутніми фахівцями 

з інформаційних технологій, коли студенти вже мають певний комплекс 

теоретичних знань і практичних навичок з обраного фаху. Для виконання такого 
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проєкту створюється колектив розробників зі студентів, до складу якого входять 

керівник команди, кодери та тестувальники.   

Розподіл обов’язків між зазначеними ролями в команді:  

‒ керівник проєкту розробляє об’єктну модель предметної області, 

визначає об’єкти та правила взаємодії між ними, визначає основні завдання для 

кожного учасника та терміни їх виконання, здійснює опис вхідних і вихідних 

даних;  

‒ кодери розробляють програмні модулі на основі завдання проєкту, 

створеного керівником, здійснюють пошук та виправлення відповідних 

помилок, об’єднують розроблені модулі у кінцевий програмний продукт;  

‒ тестувальники готують набори тестів для перевірки функціонування 

окремих програмних модулів, а також готової програми [68]. 

На думку В. Тааджамаа (V. Taajamaa), С. Кіржавайнен (S. Kirjavainen), 

Л. Репокарі (L. Repokari), Х. Сьоман (H. Sjoman), Т. Утріайнен (T. Utriainen), Т. 

Салакоскі (T. Salakoski) розвиток міждисциплінарних навичок співпраці, 

управління проєктами, розвиток м’яких навичок тощо є важливими вимогами 

для інженерів [216]. 

Науковці Дж. Ногуез (J. Noguez) та Е. Еспіноза (E. Espinosa) з 

Монтерейського технологічного інституту проводили дослідження [199], у 

якому розглядають поведінку студентів, розвиток їх м’яких навичок, а також 

вдосконалення організації освітнього процесу під час виконання студентами 

проєкту, орієнтованого на розробку програмного забезпечення. На думку 

дослідників проєктно-орієнтоване навчання передбачає, що студенти працюють 

над одним реальним проєктом протягом усього курсу навчання. 

Дидактична стратегія проєктно-орієнтованого навчання представляє 

собою активне навчання, як навчальну парадигму, яка перетворює прямий досвід 

у інструмент підтримки та стимулювання навчання студентів [201, 206]. 

К. Премкумар (K. Premkumar), К. Купал (C. Coupal) трактують, 

експериментальне навчання, як орієнтований на студентів підхід, який можна 

просто визначити як навчання на практиці. У статті [203] описано виконання 
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проєкту з розробки програмного забезпечення в невеликих групах протягом року 

студентами технічних спеціальностей. Під виконання такого проєкту студенти 

взаємодіють з галузевим клієнтом і розробляють програмне забезпечення для 

вирішення актуальних проблем, в результаті чого клієнт отримує робочий 

прототип, з якого надалі може розробити виробничий додаток.  

С. Лещук представила окремі методичні аспекти підготовки ІТ-фахівців 

та результати впровадження проєктного підходу у процесі їх навчання. Автором 

для організації колективної роботи студентів була використана методологія 

Scrum під час виконання програмного проєкту. Таким чином, майбутні фахівці з 

інформаційних технологій набували практичного досвіду застосування 

принципів об’єктно-орієнтованого програмування, систем контролю версій та 

програмного інструментарію веброзробки, архітектурного шаблону MVC, 

робота з бібліотеками JavaScript; програмування мовою PHP з використанням 

фреймворків. [82].  

Організація таких проєктів сприяє вдосконаленню освітнього процесу, а 

також розробці нових підходів для підготовки конкурентоздатного фахівця з 

інформаційних технологій, який швидко адаптується до потреб ринку праці та 

інформаційного суспільства. 

На думку Г. Жилкибай (G. Zhylkybay), С. Магжанб (S. Magzhanb), 

Ж. Суїнджанова (Z. Suinzhanova), М. Балаубеков (M. Balaubekov), П. Адієва 

(P. Adiyeva) метод проєкту має деякі особливості; своєю систематичністю та 

зосередженістю він може впливати на якість викладання, демонструвати знання 

та набуті навички студента детально, легко оцінювати, спрямовувати на 

визначення сформованості компетентностей студентів та можливостей 

подальшого їх розвитку [178]. Основна ідея методу проєкту – це можливість 

студентам самостійно вчитися, показати свої знання, та наукові практичні 

здібності, саме тому базується на самоосвітній діяльності студентів, щоб 

розвивати їх пошукові здібності та навички, таким чином доповнюючи один 

одного. Таке навчання відіграє вирішальну роль у формуванні 

конкурентоспроможного фахівця, що відповідає всім вимогам сучасного ринку 
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праці. У своєму дослідженні [178] автори виділяють 7 етапів проєкту: (1) 

підготовка; (2) планування; (3) дослідження; (4) аналіз; (5) висновок; (6) надання 

звітів; (7) оцінка результатів. 

Р. Вайнберг (R. Weinberg), Дж. Томал (J. Tomal) [221] вважають, що 

майбутні фахівці з інформаційних технологій працюючи в проєктних командах 

вдосконалюють практичні навички розробки програмного забезпечення. Маючи 

невеликий досвід роботи в команді, студентським колективам найбільше не 

вистачає розуміння, вміння ефективно здійснювати командну роботу. Авторами 

було розроблено інструмент для інтерв’ювання (зворотного зв’язку) під час 

виконання семестрових проєктів, який інтегрується до курсу, допомагаючи 

командам оцінити їх процес, координацію, спілкування та ефективність. 

Ж. Томал (J. Tomal) у своєму дослідженні [219] розглядає чинники, що 

впливають на успіх команд студентів з розробки програмного забезпечення, 

Участь у колективних проєктах дає майбутнім фахівцям з інформаційних 

технологій реальний досвід і стають важливою складовою їхньої академічної 

підготовки до професійного діяльності. Використовуючи дослідне програмного 

забезпечення NUD*IST (нечислове індексування неструктурованих даних, 

пошук та теоретизація) було виявлено фактори успіху для роботи в команді, а 

саме: лідерство, ставлення, згуртованість та використання зовнішніх ресурсів. 

Серед виявлених факторів згуртованість є основним фактором, який найбільше 

впливає на успіх команд з розробки програмного забезпечення студентів.  

В галузі інформаційних технологій великі проєкти є одним з найбільш 

ефективних способів студентам прийняти участь у реальній колективній роботі 

з програмного забезпечення. Д. Коппіт (D. Coppit) [169] вважає, що великі 

проєкти важко реалізувати. По-перше, викладачі рідко мають додатковий час для 

управління такими програмними проєктами. По-друге, аудиторії мають властиві 

обмеження, які загрожують реалістичності великих проєктів з розробки 

програмного забезпечення. По-третє, кількісне оцінювання осіб, які працюють у 

групах, є надзвичайно складним. Саме тому, автор представляє [169] підхід до 

викладання односеместрового курсу з інженерії програмного забезпечення, в 
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якому 20-30 студентів працюють разом, щоб створити програмну систему 

середнього розміру (15 KLOC). Такий підхід поєднує ретельно узгоджені лекції 

та самостійні роботи студентів, ієрархічну структуру управління проєктами, 

сучасні комунікаційні технології та вебсистему для відстеження проєктів та 

індивідуальну систему оцінювання.  

М. Енде (M. Ende), Р. Ламмерманн (R. Lammermann), П. Брокман 

(P. Brockmann), Ж. Оліварес-Сея (J. Olivares-Ceja) у своїй праці розглядають 

організацію міжнародних віртуальних проєктів студентів. Дослідники вважають, 

що саме участь студентів ІТ-фаху у великих програмних проєктах сприяє 

розвитку організаційних і міжкультурних навичок, які є необхідними для 

керівництва та участі у глобальних розподілених проєктах [176].  

Програмне забезпечення з відкритим кодом внесло нові виміри в 

спільноту програмного забезпечення. П. Камтан (P. Kamthan) окреслює 

перспективи інтеграції програмного забезпечення з відкритим кодом у 

традиційну навчальну програму з інженерії програмного забезпечення. У своїй 

роботі автор розглядає практичні принципи, які мають фундаментальне значення 

для проєктів та процесів у розробці програмного забезпечення: управління 

проєктами; процес, робочі процеси та спільна діяльність; моделювання та 

специфікація; розгортання стандартів; документація; забезпечення якості та 

оцінки [190].  

М. Сяо (M. Xiao), X. Ян (X. Yang) [223] розглядають співпрацю у курсі 

вебдизайну в змішаному навчальному середовищі. Метою їх дослідження є 

вивчення ефективності спільного навчання в такому середовищі, що допомагає 

студентам набути необхідних навичок з вебдизайну, а також збагатити їхній 

досвід навчання та підвищити їм рівень особистісних навичок, зокрема 

комунікативних. В процесі вивчення даного курсу студенти разом з викладачем 

зустрічалися віч-на-віч один раз на тиждень, а решту часу вони використовували 

онлайн-ресурси та сервіси для обговорення та покрокові інструкції. При зустрічі 

віч-на-віч студентам було запропоновано спільно працювати над груповими 

проєктами. Таким чином, використання такого онлайн-середовища забезпечує 
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гнучкість і дозволяє студентам переглядати онлайн-заняття у власному темпі, а 

групова робота й активні навчальні заняття в умовах віч-на-віч дають їм 

можливість домовлятися про онлайн зустрічі та вирішувати проблеми, а також 

вчитися один у одного. 

Навички віртуальної співпраці є однією із основних компетентностей, 

якою має володіти майбутній фахівець з інформаційних технологій. На думку 

С. Лесько (C. Lesko) віртуальна співпраця включає групи людей, які працюють 

разом, які, як правило, є: географічно розсіяними; взаємозалежні у своїх 

завданнях, поділяючи спільну відповідальність за результати діяльності; і 

покладатися на опосередковане спілкування або доповнювати, або витісняти 

взаємодію віч-на-віч [194]. 

Дж. Беллах (J. Bellah), Л. Чень (L. Chen), С. Циммер (C. Zimmer) [165] 

вважають, що існуючі пропозиції програмного забезпечення для управління 

проєктами не сприяють вивченню методів управління проєктами, як зазначено в 

стандарті PMBOK (довідник, що містить набір процесів, які визнані та 

забезпечують виконання завдань управління проєктами в будь-якій галузі). Саме 

тому, автори здійснили розробку програмного забезпечення та описали його 

використання в реальних проєктах, що розширює студентами розуміння 

концепцій управління проєктами. 

К. Лінч (K. Lynch), А. Хайнце (A. Heinze), Е. Скотт (E. Scott) діляться 

досвідом організації групових проєктів серед студентів, які закінчують або 

наближаються до підсумкових курсів з інформаційних технологій, які 

здійснюють реальний проєкт розвитку; проєкт, де студенти мають можливість 

повною мірою брати участь в аналізі, проєктуванні та розробці послуги або 

програмного продукту [195].  

Питанням організації групової проєктної роботи студентів ІТ-фаху в 

процесі вивчення різних навчальних дисциплін займаються такі вчені: 

Л. Адарюкова (дисципліна «Основи криптографії») [1], О. Баранюк (дисципліна 

«Проєктування програмних систем») [6], Т. Волошина (дисципліна 

«Інформаційні технології») [19], О. Коротун, (дисципліна «Бази даних») [75], 
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С. Гонг (S. Gong) (навчальна практика) [183], С. Конюхов (дисципліни 

«Об’єктно-орієнтований аналіз і проєктування», «Проєктування програмних 

систем», «Програмування та підтримка вебзастосувань», «Програмування») [68], 

В. Концедайло (дисципліна «Професійна практика програмної інженерії») [66], 

М. Умрик, Ю. Біляй (курс «Сучасні мови програмування») [143], Л. Ожиндович 

(курс «Системи керування вмістом вебсайтів») [98], М. Попель (математичні 

дисципліни) [115], О. Маркова (спецкурс «Основи математичної інформатики») 

[86], О. Спірін, В. Єремєєв (дисципліни «Програмування», «Інформаційні 

мережі», «Паралельне та розподілене обчислення», «Вступ до спеціальності», 

«Основи логічного та функціонального програмування», «Програмування та 

підтримка вебдодатків», «Комп’ютерний дизайн») [131], А. Стрюк (дисципліна 

«Операційні системи») [133], Л. Харламова (дисципліна «Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія») [145] та інші. 

М. Умрик, Ю. Біляй під час вивчення курсу «Сучасні мови 

програмування» студентам, які навчаються за спеціальністю «Інформатика», 

пропонується виконати науково-дослідне завдання. Організація відбувається під 

час роботи кожного студента над спільним колективним проєктом, таким чином 

є можливість змоделювати реальний життєвий цикл розробки програмного 

забезпечення. У таким спосіб студенти отримують одне спільне завдання-проєкт, 

що поділений на окремі завдання (спринти), кожне з яких виконує два студенти. 

З останнім завданням проєкту ознайомлюється студент, котрий в команді 

визначений як лідируючий програміст, який повинен в результаті об’єднати всі 

підпрограми в один модуль виконуваного проєкту. За необхідності, враховуючи 

рівень навчальних досягнень групи, викладач може здійснювати допомогу 

лідируючому програмісту, або, якщо це необхідно, роль лідируючого 

програміста взяти на себе [143].  

М. Попель у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що організація 

спільної роботи з використанням хмарного сервісу SageMathCloud в процесі 

вивчення математичних дисциплін на рівні проєкту загалом можлива з 

використанням ресурсу типу course або без нього. Один із способів передбачає 
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підключення до проєкту учасників, які матимуть можливість спільно працювати 

з вже існуючими навчальними ресурсами проєкту або додавати нові, 

запрошувати інших учасників команд, комунікувати за допомогою текстового 

та/або відео чатів у рамках спільного проєкту. Робочий аркуш SageMath є 

основним файлом проєкту, в якому відбувається введення команд користувача 

та відображаються результати обчислень. При цьому спілкування у «кімнатах» 

текстового чату чи відеочату ресурсу типу sagews можливе лише для учасників 

проєкту [115]. 

С. Гонг (S. Gong) [183] ділиться досвідом застосування методу проєкту 

під час навчальної практики, розробляючи студентами вебсайти. На думку 

автора такий метод поєднує в собі теоретичне та практичне навчання, що 

забезпечує розвиток їх професійних і особистісних навичок студентів, підвищує 

їх вміння щодо аналізу та вирішення практичних завдань. Під час проєкту 

студентам пропонується створити проєктну групу під керівництвом викладача, 

спланувати структуру сайту та відповідно його розробити. Участь та реалізація 

студентами таких проєктів на думку С. Гонга (S. Gong) сприяє їх розвитку 

професійних навичок та готує до успішного працевлаштування за фахом.  

У своїх дослідженнях О. Маркова розглядає використання хмарного 

сервісу CoCalc для організації колективних проєктів в процесі вивчення 

спецкурсу «Основи математичної інформатики». В даному сервісі учасники 

можуть створювати будь-яку кількість незалежних проєктів, тобто особистих 

робочих просторів, у яких мають можливість зберігати різних типів ресурси, 

також запрошувати інших студентів до спільної роботи у межах колективного 

проєкту та надати відкритий доступ до робочих папок та файлів. З зазначає автор, 

то кожен проєкт виконується на сервері хмарного сервісу CoCalc, де ділиться 

дисковий простір, центральний процесор та оперативна пам’ять з іншими 

проєктами, що виконують учасники команд. Студенти, учасники колективного 

проєкту можуть об’єднати власні обчислювальні та зберігальні ресурси з метою 

покращення функціональних можливостей проєкту в цілому та перерозподілу 

ресурсів між собою. Таким чином, організувати спільну роботу над проєктом з 
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використанням ресурсів CoCalc можна або на рівні окремо взятого ресурсу, 

зокрема робочого аркушу, або на рівні проєкту в цілому [86]. 

При викладанні дисципліни «Проєктування програмних систем» 

О. Баранюк пропонує цикл лабораторних робіт побудувати як серію проблем в 

межа одного навчального проєкту. В межах запропонованого підходу автор 

перші дві лабораторних роботи в межах вивчення дисципліни присвячує 

організаційним питанням, а саме: основам керування проєктами, принципам 

організації команд та проєктуванню середовища для командної роботи на основі 

одного із онлайн сервісів для управління проєктами. Подальший процес 

реалізації міні-проєкту з розробки програмного забезпечення розподіляється на 

ряд проблем відповідно до тематики лабораторних робіт з проєктування 

програмних систем [6]. 

Таким чином, для виконання завдання проєкту з розробки програмного 

забезпечення майбутнім фахівцям з інформаційних технологій необхідно 

володіти навичками роботи, як з сервісами для управління проєктами так і 

сервісами для колективної ІТ-розробки, а також поєднувати сервіси з цих 

категорій для успішного виконання завдань проєкту. 

Л. Харламова у своєму дослідженні ділиться досвідом організації 

короткотермінового практико-орієнтованого проєкту з дисципліни «Лінійна 

алгебра та аналітична геометрія» на тему «Робота з матрицями – робота з 

двовимірними масивами» під час вивчення теми «Матриці та робота з ними» 

майбутніми програмістами. Автор вважає, що робота в малих групах, які 

сформовані з трьох учасників, у процесі навчання лінійної алгебри та аналітичної 

геометрії, надає досвід колективної роботи над завданнями, сприяє знаходженню 

розв’язку поставленої задачі різними способами, перевірці правильності 

виконання завдання за допомогою сучасних програмних засобів і створеного 

власноруч програмного продукту. Даний підхід передбачає облік творчої 

самостійності студента, сумісне генерування ідей, пошук рішення та вибір 

програмних засобів для розв’язання поставленого завдання тощо. Таким чином, 

в умовах керованої й ефективної організації спільної діяльності учасників 
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проєкту, відбувається формування професійних, дослідницьких 

компетентностей, рефлексії, об’єднання їх теоретичних знань та практичних 

навичок, взаємодопомога та можливість вчитися один у одного [145]. 

У дисертаційному дослідженні Л. Адарюкова описує досвід організації 

колективної гри «Шифрувальник» під час вивчення дисципліни «Основи 

криптографії» студентами спеціальності «Кібербезпека». Такий проєкт 

організовується під час лабораторних робіт, де студенти діляться на команди та 

отримують завдання. Робота студентів полягає у тому, що кожна з команд 

повинна зашифрувати повідомлення, шифром який для них обере викладач, за 

допомогою власноруч створеної програми на будь-якій мові програмування та 

передати зашифроване повідомлення і ключ іншій команді. В свою чергу 

завданням іншої команди було написати програму для розшифрування наданого 

повідомлення, за правилами виграє та команда, яка виконає відповідне завдання 

швидше. Таким чином, було відзначено, що такий формат опрацювання 

матеріалу стимулює пізнавально-пошукову діяльність студентів ІТ-фаху, 

активізує їх роботу, сприяє розвитку їх мотивації до опанування нових 

професійних знань та навичок [1]. 

На думку О. Коротун метод проєктів дозволяє розвивати в майбутніх 

учителів інформатики пізнавальні та творчі здібності, вміння самостійно думати, 

критично мислити, здійснювати дослідницько-пошукову діяльність у хмаро 

орієнтованому середовищі. Автор у своєму дисертаційному дослідженні 

наводить приклад організації проєктної роботи з використанням хмаро 

орієнтованої системи дистанційного навчання Canvas в рамках вивчення 

дисципліни «Бази даних», де студенти реалізували, створивши сторінку власної 

розробки бази даних та її версії створення у хмаро орієнтованих систем 

дистанційного навчання [75]. 

В. Концедайло розглядає відібрані ігрові симулятори базуються на 

симуляції проєктів розробки програмного забезпечення в рамках вивчення 

дисципліни «Професійна практика програмної інженерії», в процесі якої 

майбутні інженери-програмісти безпосередньо є учасниками реалістичного 
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проєкту з розробки програмного забезпечення та впливають на його хід, а також 

на успішність його виконання та завершення. Оскільки гравець керує процесом 

завершення проєкту розробки програмного забезпечення, він може також 

наймати та звільняти співробітників, давати їм завдання, стежити за їх 

прогресом, купувати інструменти та інше.  

Значною перевагою проєктної діяльності автор вважає здобуття 

студентами ІТ-фаху навичок: 

‒ планування діяльності, попередньо прогнозуючи можливі 

результати; 

‒ використання різноманітних джерел знань та даних; 

‒ самостійного збору та накопичення необхідного матеріалу; 

‒ аналізу та зіставлення фактів, аргументація власної думки;  

‒ прийняття рішення; 

‒ розподілу обов’язків, взаємодії в команді;  

‒ створення кінцевого результату. 

Таким чином, в ігрових симуляторах імітуються процеси розробки 

програмного забезпечення в межах певних ігрових проєктів, де студенти можуть 

отримувати реалістичні завдання, приймати відповідальні проєктні рішення та 

взаємодіяти з колегами, для того щоб успішно завершити відповідні проєкти і 

сформувати професійні м’які компетентності, необхідні для успішної 

професійної діяльності майбутніх фахівців з інформаційних технологій [66]. 

С. Конюхов вважає, що у процесі вивчення майбутніми програмістами 

об’єктно-орієнтованої методології розробки програмного забезпечення 

проєктний підхід може використовуватися на різних етапах: 

‒ на початку ознайомлення з фундаментальними основами об’єктно-

орієнтованого програмування;  

‒ у процесі вивчення об’єктно-орієнтованих засобів окремих мов 

програмування (С++, С#, Java, JavaScript, PHP, Delphi, Python тощо); 
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‒ під час вивчення методології проєктування програмних систем, що 

передбачає застосування методів об’єктно-орієнтованого аналізу та 

проєктування.  

Для реалізації програмних проєктів автором пропонуються такі напрями 

розробки: вебдодатків, мобільних додатків та розподілених настільних додатків. 

Кожний із зазначених напрямів передбачає поділ команди кодерів на дві групи, 

а саме: розробників серверного та клієнтського програмного забезпечення.  

На думку С. Конюхова організувати колективну проєктну роботу 

студентів, яка в більшій мірі є самостійною, варто з використанням 

спеціалізованих веборієнтованих сервісів, а саме: для проєктування класів та 

інтерфейсу користувача, побудови діаграм зв’язків та сценаріїв взаємодії 

учасників системи; для керування ІТ-проєктом, моніторингу виконання завдань 

та їх обговорення, відстеження помилок та їх виправлення; для спільної роботи 

над кодом з можливістю перевірки та контролю версій. 

В процесі організації міждисциплінарного проєкту дослідник пропонує 

команди розробників формувати зі студентів різних курсів ІТ-фаху. Наприклад, 

до розробки вебдодатку доцільно долучати студентів: 

‒ четвертого курсу (виконує роль керівника проєкту), які вивчають 

дисципліни «Об’єктно-орієнтований аналіз і проєктування» або «Проєктування 

програмних систем»;  

‒ третього курсу (виконує роль  кодера серверної частини проєкту), які 

вивчають дисципліну «Програмування та підтримка вебзастосувань»; 

‒ другого курсу (виконує роль кодера клієнтської частини проєкту), 

які вивчають дисципліну «Програмування» [68].  

Таким чином, організація таких міждисциплінарних проєктів є більш 

складною, ніж монодисциплінарних, хоча більш цікавою та корисною для 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій. У процесі навчання студенти 

ІТ-фаху можуть бути учасниками кількох проєктних команд і пройти різні етапи 

здобуття професійних компетентностей та soft skills.  



57 

Відповідно для формування інтегральної компетентності у майбутніх ІТ-

фахівців постає необхідність використання таких міждисциплінарних проєктів у 

процесі їхньої підготовки. 

Л. Ожиндович розглядає формування компетентностей та програмних 

результатів навчання засобами проблемно/проєктно-орієнтованих технологій 

навчання студентів технічних спеціальностей з курсу «Системи керування 

вмістом вебсайтів» на прикладі командної роботи. В межах вивчення курсу 

кожен студент працює над своїм власним проєктом як автор, проєктувальник, 

розробник та тестувальник сайту. Отож, в результаті командна робота студентів 

сприяє обміну досвідом застосування різноманітних компонентів CMS, підходів 

до розробки концепції сайту, порад стосовно дизайну та зручності користування, 

тестування створених чи налаштованих елементів [98]. 

О. Спірін, В. Єремєєв досліджують організацію навчальних проєктів 

майбутніх програмістів в процесі вивчення навчальних курсів, таких як: 

«Програмування», «Комп’ютерні мережі», «Паралельні та розподілені 

обчислення», «Вступ до спеціальності», «Основи логічного та функціонального 

програмування», «Програмування та підтримка вебдодатків», «Комп’ютерний 

дизайн». Для організації проєктів студентам пропонується використання 

хмарних сервісів, таких як: Ideone, Codenvy, Cloud9, Koding, які дозволяють 

використовувати різні мови програмування в одному середовищі, запускати 

програми для виконання, здійснювати пошук помилок та організовувати 

командну роботу [131]. 

У своєму дослідженні В. Седов зупиняться більш детально на 

можливостях такої форми організації навчання як хакатон у підготовці 

майбутніх інженерів-програмістів під час якого невеликі команди фахівців із 

різних сфер розробки програмного забезпечення спільно працюють над 

розв’язком певної проблеми.  

Найбільш вдалим, з точки зору складу команд, є хакатон у якому 

приймають участь: 

‒ розробники, які вміють розробити готовий додаток; 
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‒ експерти у певній предметній області, які можуть грамотно 

сформулювати завдання, визначити причинно-наслідкові зв’язки;  

‒ студенти, які можуть запропонувати креативні рішення, зокрема 

завдяки тому, що не знають сталих думок щодо неможливості реалізації певних 

процесів.  

Результатом такої колективної роботи, зазвичай, є готовий до 

використання мобільний додаток з певними функціональними можливостями, на 

якому можна протестувати роботу реалізованої ідеї [122].  

Т. Волошина вважає, що для організації групової проєктної роботи 

студентів необхідні сервіси для комунікації, спільної роботи, планування етапів 

проєкту тощо. За умови врахування професійних та освітніх запитів майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій при плануванні групової проєктної роботи, 

студенти в подальшому активно використовують ці сервіси для спілкування та 

організації колективної роботи у фаховій діяльності. У дисертаційному 

дослідженні наводить приклад колективного проєкту, який пропонувався 

студентам 1 курсу спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення», 

«Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія» в рамках навчання 

дисципліни «Інформаційні технології». Метою проєкту «Освіта сучасного ІТ-

фахівця» є:  

‒ ознайомлення із можливостями студента ІТ-фаху в сучасному 

інформаційному суспільстві, вимогами ІТ-ринку праці;  

‒ формування власного освітнього середовища студента;  

‒ побудова самоосвітньої траєкторії навчання майбутнього фахівця з 

інформаційних технологій [19]. 

Під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Операційні 

системи» міні-групам студентів А Стрюк пропонує створити програму, що керує 

програмованим об’єктом, використовуючи методи, що застосовуються при 

побудові операційних систем. Послідовне виконання набору команд кожного 

ігрового об’єкту буде аналогічним до виконання завантаженої програми, а в 

сукупності з використанням ресурсів ігрового поля дасть студентам можливість 
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ознайомитись з функціонуванням процесів в операційній системі та з 

особливостями управління ними. Ознайомитись з принципами побудови 

багатозадачних операційних систем з конкуренцією процесів і стратегіями 

планування дозволить студентам існування декількох ігрових об’єктів 

одночасно.  

Виконання проєкту поділено на декілька етапів:  

‒ розробка параметрів віртуального середовища;  

‒ створення інтерпретатора команд; 

‒ організація багатозадачності; 

‒ обмін досвідом, дослідження та тестування розробок інших груп.  

Такий колективний проєкт надає можливість студентам ІТ-фаху отримати 

практичні навички з проєктування та побудови механізмів операційних систем, 

сформувати цілісне уявлення про функціонування системного програмного 

забезпечення [133]. 

В. Круглик у дисертаційному дослідженні розглядає реалізацію 

колективних проєктів спільного програмування у професійній підготовці 

майбутніх програмістів з використанням онлайн репозиторіїв програмного коду, 

де студенти колективно працюють над кодом, вносять правки, слідкують за 

змінами у проєкті інших учасників та діляться кодом із викладачем та іншими 

студентами [77].  

Н. Станкович (Stankovic N.), Т. Тілло (T. Tillo) описують новий підхід до 

організації великого студентського проєкту, що триває один семестр і охоплює 

повний життєвий цикл розробки програмного забезпечення [215]. 

Дослідження показали, що парне програмування (ПП) і розподілене парне 

програмування (РПП) є успішним підходом до навчання програмуванню в 

курсах академічного програмування в процесі підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій. РПП виконується віддалено, що дозволяє 

програмістам співпрацювати з окремих місць. ПП розпочався в індустрії 

програмного забезпечення як потужний спосіб підготовки програмістів та 

покращення якості програмного забезпечення. ПП зазвичай виконується на 
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одному пристрої, в якому беруть участь два програмісти, які спільно працюють 

над одним кодом або алгоритмом. 

Особливості використання методу парного програмування у навчальному 

процесі описані у роботах таких вчених: Т. Інуе (T. Inoue) [196], 

Л. Карамітопулос (L. Karamitopoulos) [220], М. Навахда (M. Nawahdah) [196], 

М. Сатратземі (M. Satratzemi) [220], Д. Таджі (D. Taji) [196], Д. Тіг (D. Teague), 

Д. Цомпануді (D. Tsompanoudi) [220] та ін. 

Д. Цомпануді (D. Tsompanoudi), М. Сатратземі (M. Satratzemi), 

С. Синогалос (S. Xinogalos), Л. Карамітопулос (L. Karamitopoulos) висвітлюють 

у своїй праці [220] досвід навчання студентів, які вивчають курс Об’єктно-

орієнтоване програмування під час якого майбутні фахівці з інформаційних 

технологій розробляють програмне забезпечення за допомогою методики РПП. 

Основним напрямком досліджень ПП та РПП була ефективність ПП щодо 

ефективності та якості коду студентів, дослідження найкращих стратегій 

формування команди та вивчення ставлення студентів.  

М. Навахда (M. Nawahdah), Д. Таджі (D. Taji), Т. Інуе (T. Inoue) [196] 

розглядають вплив парного програмування на успішність студентів в межах 

курсу комп’ютерного програмування. У парному програмуванні передбачається, 

що два студенти-розробники діляться одним пристроєм для спільної роботи над 

розробкою одного коду. Автори розробили експеримент, який проводився 

протягом усього навчального року, що складається з двох семестрів для 

перевірки впливу парного програмування на продуктивність та успішність 

студентів. Студенти в першому семестрі студенти працювали індивідуально, 

оскільки це в більшості традиційне вивчення програмування під час 

лабораторних робіт. В іншому семестрі студенти працювали в парах під час 

лабораторних робіт, застосовуючи правила та методи парного програмування. 

Таким чином, було виявлено, що парне програмування може підвищити 

впевненість студентів, розвинути їх soft skills та підвищити їх рівень 

професійних компетентностей після завершення вивчення курсу. Крім того, 

студенти в 2 семестрі під час парного програмування продемонстрували, що 



61 

вони змогли індивідуально створити код кращої якості, ніж у 1 семестрі під час 

традиційного навчання в процесі вивчення програмування. 

Отже, аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду свідчить, що проєктне 

навчання успішно використовується в процесі підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій. При цьому найчастіше використовується два типи 

проєктів: монодисциплінарні, що виконуються студентами у процесі вивчення 

фахових дисциплін з метою формування практичних умінь та навичок; 

міждисциплінарні, що сприяють узагальненню теоретичних знань, набуттю 

практичних навичок, розвитку загальних компетентностей під час роботи над 

колективним проєктом.  

Проведений аналіз дозволив виділити особливості проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій, зокрема: 

‒ 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; 

‒ необхідність формування необхідних компетентностей під час 

виконання проєкту; 

‒ необхідність використання міждисциплінарних проєктів для 

формування інтегральної компетентності майбутнього ІТ-фахівця. 

1.2. Аналіз та критерії добору хмарних сервісів для проєктного 

навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

Поняття «хмарний сервіс» та їх використання в освітньому процесі 

розглянуто у наукових дослідженнях: М. Арори (M. Arora) [175], Л. Аткінса, 

(L. Atkins) [163], Р. Брайанта (R. Bryant) [222], Т. Волошиної [181], Б. Воробека 

(B. Worobec) [222], О. Глазунової [181], О. Кучай [81], Т. Гончаренко [141], 

А. Еллісона (A. Ellison) [175], Х. Джонсон (H. Johnson) [189], К. Коула 

(C. Cole) [163], О. Кузьмінської [181], Б. Ковачича B. Kovacic) [213], 

В. Корольчук [181], М. Попель [155], Т. Саяпіної [181], А. Спенджича 
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(A. Skendzic) [213], В. Татаурова [137], А. Тютюнник [141], К. Чевської [137], 

М. Шишкіної [155] та інших. 

Ми поділяємо думку М. Попель та М. Шишкіної, які вважаю, що 

«хмарний сервіс – це сервіс, що призначений для робити користувача з 

доступним прикладним програмним забезпеченням, простір для зберігання 

даних та обчислювальні потужності через Інтернет» [155]. 

Насамперед, наведемо визначення поняття «критерії», оскільки науковці 

трактують його у своїх дослідження по-різному, наприклад Л. Лупаренко, 

узагальнивши різні трактування, поняття «критерій» розуміє «як ознаку, на 

підставі якої дається визначення, здійснюється класифікація, проводиться 

оцінювання якості об’єкта чи ефективності процесу» [84]. 

Поняття «критерій» І. Дичківська визначає як «показник, що 

характеризує властивість (якість) об’єкта, оцінювання якого можливе за одним 

із способів вимірювання або за експертним методом» [44]. 

Під критеріями добору ігрових симуляторів для формування професійних 

м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів В. Концедайло 

«розуміє такі ознаки, якості та властивості ігрових симуляторів, що необхідні для 

їх якісного використання в навчальному процесі для формування та успішного 

функціонування професійних м’яких компетентностей» [66]. 

Т. Вакалюк у своєму дисертаційному дослідженні під критеріями добору 

хмаро орієнтованої системи підтримки навчання (ХОСПН) розуміє «ті якості, 

ознаки та властивості ХОСПН, що необхідні для якісного використання у 

навчальному процесі та її успішного функціонування» [16]. В свою чергу 

О. Коротун під критеріями добору хмаро орієнтованих систем дистанційного 

навчання (ХОСДН) у навчанні баз даних (БД) майбутніх учителів інформатики 

розуміє «такі характеристики і властивості ХОСДН, які є необхідними для 

організації навчання з баз даних майбутніх учителів інформатики» [75]. 

З огляду на вищевикладене, у нашому подальшому дослідженні під 

критеріями добору хмарних сервісів для проєктного навчання будемо розуміти 

ознаки та можливості хмарних сервісів для проєктного навчання, що є 
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необхідними для ефективної організації колективної ІТ розробки та управління 

проєктами майбутніми фахівцями з інформаційних технологій. 

Добір хмарних ресурсів і сервісів може здійснювати за технологічними та 

методичними критеріями. Питання критеріїв і показників добору різних видів 

хмарних ресурсів і сервісів у своїх наукових працях розглядали такі вчені, як: 

Д. Антонюк [5], Т. Вакалюк [130], [67], Т. Волошина [19], В. Дем’яненко [42], 

К. Колос [65], В. Концедайло [67], Г. Лаврентьєва [42], О. Спірін [130], 

М. Шишкіна [42] та інші. 

Т. Вакалюк розглядає критерії та показники добору хмаро орієнтованих 

систем підтримки навчання [15], зокрема з основ програмування та надає 

рекомендації щодо вибору таких систем, а саме:  

‒ проєктувальний (надійність; доступність; багатомовність; 

безпечність; адаптивність; зручність у використанні та адмініструванні; 

безкоштовність); 

‒ технологічний (забезпечення доступу із розмежуванням прав 

доступу, хмарне сховище даних, інтеграція з іншими хмаро орієнтованими 

сервісами, можливість завантажувати різні види файлів); 

‒ комунікаційний (реєстрація користувачів, комунікація між 

зареєстрованими користувачами, створення груп, створення форумів, чатів); 

‒ інформаційно-дидактичний (структурованість, календар, 

оцінювання навчальних досягнень студентів, обмін файлами, тестування та 

опитування, організація групових та індивідуальних форм роботи; аналітика по 

певному курсу). 

У дисертаційному дослідженні Т. Волошина [19] визначає критерії 

добору сервісів та ресурсів для організації колективної роботи:  

‒ забезпеченість ЗВО студентів корпоративними обліковими записами;  

‒ доступність;  

‒ мобільність; 

‒ функціональні можливості;  

‒ можливість керувати проєктом;  
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‒ можливість самостійної реєстрації.  

Автор визначає перелік хмарних сервісів і ресурсів, що доцільно 

використовувати при організації колективної роботи майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій в межах однієї дисципліни, а саме: Microsoft 

SharePoint, G Suite та GitHub.  

О. Головня визначає критерії добору програмних засобів віртуалізації 

UNIX-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики [34]. 

Д. Антонюк у своїх дослідженнях описує критерії добору програмно-

імітаційних комплексів економічного спрямування для формування економічних 

компетентностей студентів технічних спеціальностей та результати оцінювання 

наявних на ринку програмно-імітаційних комплексів за визначеними критеріями 

[5].  

У своїй праці [67] В. Концедайло та Т. Вакалюк наводять критерії та 

відповідні показники добору ігрових симуляторів для формування професійних 

компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. 

Оскільки однією із загальних компетентностей майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій є здатність працювати в команді, під час навчання 

майбутніх ІТ-фахівців рекомендовано використовувати метод проєктів. 

Командна робота над виконанням проєкту є досить ефективною та 

продуктивною, оскільки дозволяє розв’язувати складні та громіздкі завдання, які 

не зможуть виконати вчасно та якісно поодинці навіть високопрофесійні фахівці. 

Добір хмарних сервісів для організації проєктного навчання майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій повинен здійснюватися ЗВО враховуючи 

такі ознаки: відповідність стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

національної рамки кваліфікацій; орієнтація на сучасні вимоги ІТ-роботодавців.  

Проведений аналіз наукових праць вчених та власний досвід 

використання сервісів для організації колективної роботи в процесі проєктного 

навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій, дозволив 

обґрунтувати критерії, які важливо враховувати при доборі хмарних сервісів для 
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проєктного навчання, а саме: функціонально-технологічний та навчально-

комунікаційний. 

Враховуючи швидкість змін в сфері ІТ, постійно зростає кількість 

хмарних сервісів для командної роботи, але оцінюючи функціонал таких 

сервісів, їх можна розділити на дві категорії: хмарні сервіси для управління 

проєктами та колективної ІТ розробки програмного продукту (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Хмарні сервіси для організації проєктного навчання майбутніх  

ІТ-фахівців 

Хмарні сервіси для управління проєктами дають можливість 

відслідковувати роботу учасників команди, розподіляти завдання між ними, 

визначати їх пріоритетність тощо. До цієї категорії сервісів можна віднести: 

Microsoft Teams, Asana, Trello, Jira та інші. Використання різних хмарних сервісів 

для управління проєктами досліджували Л. Аткінс, К. Коул (L. Atkins, C. Cole) 
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[163], А. Спенджич та Б. Ковачич (A. Skendzic, B. Kovacic) [213], А. Еллісоном 

та М. Аророю (A. Ellison, M. Arora) [175], Б. Воробек, Р. Брайант (B. Worobec, 

R. Bryant) [222], О. Глазунова, О. Кузьмінська, Т. Волошина, В. Корольчук та 

Т. Саяпіна [181], В. Татауров, К. Чевська [137], А. Тютюнник, Т. Гончаренко 

[141], Х. Джонсон (H. Johnson) [189]. 

Найбільш відомими та використовуваними платформами є G Suitе for 

Education та Microsoft Office 365, що застосовуються в організації освітнього 

процесу, в тому числі під час проєктної діяльності студентів. Ці платформи 

являють собою хмарні технології, використання яких в освітньому процесі 

сприяє підвищенню ефективності спілкування студентів між собою та 

організації спільної діяльності, а також викладача. Один із таких сервісів 

Microsoft Office 365 є Microsoft SharePoint, що дає можливість викладачеві або 

студентам самостійно інтегрувати в єдиному середовищі необхідні інструменти 

для організації колективної проєктної роботи.  

Особливості хмарної платформи Microsoft Office 365 на основі концепції 

«хмари» та порівняння із хмарними сервісами Google Apps у своїх дослідженнях 

А. Спенджич та Б. Ковачич (A. Skendzic, B. Kovacic) представляють [213]. 

На думку А. Еллісоном та М. Аророю (A. Ellison, M. Arora) використання 

хмарних сервісів Microsoft Office 365 для колективної роботи дає можливість 

студентам поєднати формальне та неформальне навчання. Дослідники 

акцентують увагу на залученні студентів до самостійного проєктування порталів 

для роботи в реальному часі на базі сервісу Microsoft SharePoint [175].  

У своєму дослідженні Л. Аткінс, К. Коул (L. Atkins, C. Cole) описують 

концепцію організації колективної роботи використовуючи Microsoft SharePoint 

інтегруючи різні сервіси, завдяки чому викладач може розвивати у студентів 

розуміння ролі спільної роботи у майбутній професійній діяльності [163]. 

Б. Воробек, Р. Брайант (B. Worobec, R. Bryant) у своїх дослідженнях 

описують можливості використання хмарного сервісу Microsoft SharePoint для 

колективної роботи під час вивчення студентами дисциплін циклу з 

інформаційних технологій [222].  
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О. Глазунова, О. Кузьмінська, Т. Волошина, В. Корольчук та Т. Саяпіна у 

своєму дослідженні [181] розробили модель е-середовища на базі Microsoft 

SharePoint та описали методику застосування хмарних сервісів Microsoft Office 

365 у єдиному е-середовищі для організації групової проєктної роботи студентів 

ІТ-фаху. Також авторами визначено переваги використання е-середовища на базі 

Microsoft ShareРoint для організації проєктної роботи в межах вивчення 

дисципліни «Інформаційні технології» студентами 1 курсу галузі 12 

«Інформаційні технології» спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна 

інженерія» та «Інженерія програмного забезпечення». 

В. Татауров та К. Чевська у своїй праці розкривають можливості 

хмарного сервісу Microsoft Teams під час організації навчального процесу 

студентів ІТ-фаху та розглядають його інтеграцію з іншими сервісами Microsoft 

Office 365 [137].  

На думку А. Тютюнник, Т. Гончаренко найбільш ефективно 

використовувати для командної роботи та відпрацювання необхідних навичок, 

які потрібні сучасному фахівцеві є сервіси G Suite (Google) [141]. Основною 

перевагою їх серед інших сервісів на думку авторів є можливість доступу під 

одним обліковим записом до будь-якого додатку для спільної роботи, що 

поширюються в межах ліцензійної угоди G Suite.  

У своїй праці Х. Джонсон (H. Johnson) розглядає ефективність 

використання хмарного сервісу Trello за допомогою якого користувачі можуть 

ефективно керувати проєктом, нести відповідальність за розробку плану дій, 

розробляти план роботи встановлюючи чіткі терміни виконання, додавати членів 

команди, призначати кожному із них завдання та відповідно контролювати їх 

виконання [189]. Даний інструмент використовує метод Kanban для управління 

проєктами. 

У нашому дослідженні для добору хмарних сервісів для проєктного 

навчання було застосовано метод експертного оцінювання. [130] Під час нашого 

дослідження, експертне оцінювання проводилося у два етапи. На першому етапі 
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експертам було запропоновано провести ранжування 10 хмарних сервісів для 

управління проєктами (Додаток А).  

Експертами у нашому дослідженні виступали науково-педагогічні 

працівники Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького та Боярського коледжу екології та природних ресурсів, 

що здійснюють фахову підготовку майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій (всього 15 осіб). 

Для оцінки хмарних сервісів було використано бальну систему оцінки, 

запропоновану Т. Вакалюк та О. Спіріним [130], відповідно до якої, 10 балів 

отримував хмарний сервіс, який найбільш доцільно використовувати під час 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, 1 бал – найменш 

доцільний у використанні. Зведені результати опитування експертів 

представлено в Додатку Б. 

Для визначення ступеню узгодженості думок експертів було використано 

коефіцієнт конкордації Кендалла, оскільки це єдиний коефіцієнт, який 

відображає узгодженість думок експертної групи в цілому [166]. 

Коефіцієнт конкордації W дозволяє оцінити, наскільки узгодженими між 

собою є ранжирування n об’єктів, побудовані групою m експертів ||Ri,j|| (j = 1,…, 

m; I = 1,…, n), де rij ‒ ранг, що надається j-м експертом i-му об’єкту і 

обчислюється за формулою:  
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де Sj – сумарний ранг j-го показника (головний параметр оцінювання 

значущості показника);  
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j =1, 2, 3,…, n;  

n – кількість показників;  

m – кількість експертів;  

Ri,j – ранг j-го показника, визначений i-тим експертом. 

Значимість коефіцієнта конкордації визначалася за критерієм кореляції 

Пірсона: 𝜒2 = 𝑚(𝑛− 1)𝑊.  

Статистичне опрацювання отриманих результатів оцінки хмарних 

сервісів для управління проєктами представлено у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Статистичне опрацювання отриманих результатів оцінки хмарних 

сервісів для управління проєктами 

Хмарний сервіс Сума рангів dj dj2 

Asana 119 36.5 1332.25 
Basecamp 41 -41.5 1722.25 

Jira 140 57.5 3306.25 

Microsoft Teams 135 52.5 2756.25 

OpenProj 44 -38.5 1482.25 
Rally 43 -39.5 1560.25 

Readmine 61 -21.5 462.25 

Todoist 83 0.5 0.25 

Trello 96 13.05 182.25 
Worksection 63 -19.5 380.25 

Сума 825   13184.5 

Коефіцієнт конкордації 0.71 

Розрахунковий 𝝌𝟐 95.89 

Табличний 𝝌𝟐 16.91898 

Отриманий коефіцієнт конкордації становить 0,71, що свідчить про 

високий ступінь узгодженості думок експертів. Порівнявши обчислений χ 2  з 

табличним значенням для числа ступенів свободи K=n–1=10–1=9 і при заданому 

рівні значущості α=0.05 так як χ 2 розрахунковий 95.89 ≥ табличного (16.91898), 

то W = 0,71 – величина не випадкова, а тому отримані результати є статистично 

значущими.  
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У результаті у нашому дослідженні було обрано чотири хмарних сервіси 

для управління проєктами, а саме Jira (140 балів), Microsoft Teams (135 балів), 

Asana (119 балів) та Trello (96 балів).  

На другому етапі опитування експертів було визначено показники добору 

хмарних сервісів для управління проєктами, за попередньо визначеними 

критеріями. 

Обов’язковим показником добору хмарних сервісів для управління 

проєктами є інтеграція додаткових сервісів, які сприятиму ефективній роботі 

спільній роботі, оскільки таким чином студент має можливість спроєктувати 

своє власне середовище для співпраці. 

На основі аналізу наукових праць вчених і власного досвіду використання 

хмарних сервісів для управління проєктами у процесі підготовки майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій нами визначено показники їх добору.  

Показники добору хмарних сервісів для управління проєктами: 

‒ за функціонально-технологічним критерієм: можливість 

формування груп; постановки завдань учасникам команди, пріоритизації задач; 

планування та збереження результатів роботи команди; інтеграція додаткових 

сервісів; 

‒ за навчально-комунікаційним критерієм: можливість комунікації 

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

реальному часі. 

Порівняльна характеристика хмарних сервісів для управління проєктами 

наведена у табл. 1.3. 

Розглянемо більш детально виділені хмарні сервіси для управління 

проєктами та їх роль у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій. 

Хмарний сервіс Microsoft Teams – це середовище для колективної 

роботи, яке базується на чотирьох ключових ідеях ‒ комунікації, взаємодії, 

можливості індивідуальних налаштувань та надійного захисту. Даний сервіс є 
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сучасним середовищем для спільної роботи студентів, незалежно від їх 

місцезнаходження, що дозволяє учасникам команди ефективно: 

‒ організовувати онлайн-зустрічі; 

‒ проводити аудіо- та відео- конференції; 

‒ публікувати в рамках робочого простору команди новини та спільні 

документи; 

‒ вести планування спільної діяльності учасників команди; 

‒ підключити додаткові хмарні сервіси. 

Таблиця 1.3. 

Порівняльна характеристика хмарних сервісів для управління 

проєктами 

Показники 
Microsoft 

Teams 
Asana Trello Jira 

Функціонально-технологічний критерій 

можливість 
формування груп 

канал 
команда, 

проєкт 

команда, 
бізнес-

команда, 

дошка 

проєкти 

можливість 

постановки завдань 
учасникам команди 

завдання завдання картка завдання 

можливість 
пріоритезації задач 

‒ ‒ ‒ + 

можливість зберігання 
файлів 

OneDrive 
файли 

проєкту 
вкладення вкладення 

можливість 
планування спільної 

роботи 

Planner, 

календар 

дошка 
(Dashboard), 

календар 

дошка 

(Dashboard) 

Дошка 

(Dashboard) 

можливість інтеграції 

додаткових сервісів 
+ + + + 

Навчально-комунікаційний критерій 

можливість 
комунікації між 

учасниками команди 

Chat, Skype, 

Yammer 
коментарі, 

обговорення 
коментарі коментарі 

можливість організації 

відеозв’язку 
+ ‒ ‒ ‒ 

можливість організації 

спільної роботи в 

реальному часі 

Word, Excel, 

PowerPoint, 

OneNote, 
SharePoint,  

Power BI 

‒ ‒ ‒ 
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В Microsoft Teams також є можливість студентам отримувати 

повідомлення та різні оновлення від зовнішніх хмарних сервісів, наприклад, 

GitHub, Twitter та інших. Крім того, в корпоративне середовище Microsoft Teams 

студенти можуть інтегрувати різні інтелектуальні сервіси, що реалізується за 

допомогою Microsoft Bot Framework, серед яких є і боти від ModuleQ, hipmunk, 

Growbot та інших. Також в даному сервісі є можливість інтеграції рішення SAP 

SuccessFactors, що дає можливість керівникам команди та її учасникам стежити 

за виконанням завдань і продуктивністю роботи в рамках роботи хмарного 

сервісу Microsoft Teams. За допомогою інтегровано сервісу Trello учасники 

команд мають можливість завершувати успішно проєкти завдяки використанню 

дашбордів, списків і карток не виходячи з хмарного сервісу Microsoft Teams. 

Таким чином студенти мають можливість розвити свої вміння створювати власні 

середовища для спільної роботи, розвивати професійні компетентності та soft 

skills. 

Приклад використання хмарного сервісу Microsoft Teams студентами під 

час виконання колективного проєкту представлено на рис. 1.2.  

 

Рис. 1.2. Приклад використання хмарного середовища Microsoft Teams 

для колективної роботи студентів 

Хмарний сервіс Asana є безкоштовним і універсальним таск-

мессенджером для роботи команд. Даний сервіс дозволяє студентам під час 
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роботи на проєктом планувати та структурувати хід дій таким чином, щоб більш 

ефективно створювати його, а саме: розподіляти завдання між учасниками та 

здійснювати моніторинг їх виконання, призначати відповідальних за певний вид 

робіт з виставленою першочерговістю виконання завдань та встановленими 

дедлайнами. 

Приклад використання хмарного сервісу Asana студентами ІТ-фаху під 

час організації колективних проєктів представлено на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Приклад організації спільної роботи команди в хмарному сервісі 

Asana 

Хмарний сервіс Trello є органайзером для спільної роботи, ключовими 

особливостями якого є: здійснення автоматичного резервного копіювання; 

компактне розміщення результатів проєкту на одній дошці; створення 

необмеженої кількості дошок і карток; можливість архівування карток або 

дошок; підтримка тегів і категорій; створення кольорових міток; відсутність 

автоматичного повторення карток. Студенти використовуючи такий сервіс під 

час роботи над проєктом мають можливість бачити зміни в реальному часі, що 

вносяться до проєкту, таким чином розвивати свої вміння працювати в команді 

та вдосконалювати практичні навички. 

Приклад використання хмарного сервісу Trello студентами ІТ-фаху під 

час організації колективних проєктів представлено на рис. 1.4.  
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Рис. 1.4. Приклад організації роботи команди в сервісі Trello 

Онлайн сервіс Jira дозволяє командам-розробникам під час роботи: 

планувати проєкти; призначати виконавців завдань; планувати спринти та 

збирати завдання в беклог; виставляти пріоритети та дедлайни; обговорювати 

роботу команди в умовах абсолютної прозорості; підвищувати продуктивність 

команди, спираючись на візуальні дані. Використання такого сервісу під час 

проєктного навчання розвиває у майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

не лише професійні компетентності, а й soft skills. 

Приклад використання хмарного сервісу Jira майбутніми фахівцями з 

інформаційних технологій під час організації колективних проєктів 

представлено на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Приклад організації колективних проєктів в хмарному сервісі 

Jira 
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У межах нашого дослідження було запропоновано 15 експертам оцінити 

зручність використання кожного із запропонованих хмарних сервісів для 

управління проєктами за 4-ри бальною шкалою. При цьому було враховано такі 

показники оцінювання: зручність формування груп; зручність постановки задач 

учасникам команди; можливість та зручність пріоритезації задач; зручність 

комунікації; можливість здійснення відеозв’язку; зручність колективної роботи; 

можливість зберігання файлів; зручність планування; можливість вбудування 

додаткових сервісів (Додаток В). 

Оцінювання показників здійснювалося за такими параметрами: 0 балів – 

показник не наявний; 1 бал – показник більше не наявний, ніж наявний; 2 бали – 

показник більше наявний, ніж не наявний; 3 бали – показник повністю наявний. 

Показник вважається позитивним, якщо середня оцінка експертів за цим 

показником становить не менше 1,5. Критерій вважається не достатньо 

проявленим, якщо позитивну  оцінку отримали менше 50% його показників, 

критично проявленим – 50-55%, достатньо проявленим – 56-75%, високо 

проявленим – 76-100% [16]. 

Зведена таблиця узагальнених результатів експертної оцінки хмарних 

сервісів для управління проєктами представлено у табл. 1.4. 

Отож, найбільш зручними та якісними хмарними сервісами для 

управління проєктами за проявом усіх критеріїв є хмарні сервіси Microsoft Teams 

та Jira. Загалом, хмарний сервіс Microsoft Teams визначений експертами одним 

із ефективних корпоративних інструментів для колективної роботи. В свою 

чергу хмарний сервіс Jira був визначений як найбільш ефективний сервіс для 

управління проєктами. 

Одним із важливих різновидів проєктів при підготовці ІТ-фахівців є 

проєкти з колективної ІТ-розробки програмних продуктів, саме тому важливо ще 

з студентської лави готувати студентів до виконання таких проєктів, розвивати 

у них необхідні для цього професійні компетентності та soft skills. 

 

 



76 

Таблиця 1.4. 

Зведена таблиця узагальнених результатів експертного оцінювання 

хмарних сервісів для управління проєктами 

Критерії Показники 
Microsoft 

Teams 
Asana  Trello Jira  

Ф
у
н

к
ц

іо
н

а
л

ь
н

о
-

т
ех

н
о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

можливість формування груп 2,54 2,59 2,62 2,77 

можливість постановки 

завдань учасникам команди 2,35 2,47 2,45 2,51 

можливість пріоритезації задач  0 0 0 2,43 

можливість зберігання файлів 2,21 2,15 2,14 2,17 
можливість планування 
спільної роботи 2,43 2,37 2,38 2,51 
можливість інтеграції 
додаткових сервісів 2,21 1,43 1,94 2,36 

Проявленість критерію 83% 67% 83% 100% 

Н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

у
н

ік
а
ц

ій
н

и
й

 можливість комунікації між 

учасниками команди 2,53 2,39 1,37 2,11 

можливість організації 

відеозв’язку 2,01 0 0 1,52 

можливість організації 

спільної роботи в реальному 

часі 
2,23 2,16 2,11 2,27 

Проявленість критерію 100% 67% 67% 100% 

Хмарні сервіси для колективної ІТ-розробки програмних продуктів 

надають можливість користувачам спільно працювати над кодом, керувати їх 

версіями тощо. До таких сервісів відносяться: GitHub, Bitbucked, GitLab, 

Phabricator, Beanstalk та інші. Використання різних сервісів для колективної ІТ-

розробки в процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: У. Ванг (W. Wang) [225], 

Н. Волинець [63], Т. Гриффін (T. Griffin) [184], А. Загальський (A. Zagalsky) 

[177, 225], Г. Кодола [63], Д. Котет (D. Cotet) [170], В. Круглик [77], Т. Лехтінен 

(T. Lehtinen) [185], О. Мосіюк [95], І. Сербулова [63], С. Сеалс (S. Seals) [184], 

М. Сторі (M. Storey) [177, 225], Дж. Фелісіано (J. Feliciano) [177, 225], 

Л. Хааранен (L. Haaranen) [185], Й. Чжао (Y. Zhao) [225], К. Шестопалова [154] 

та інші.  
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Дж. Фелісіано, М. Сторі, А. Загальський (J. Feliciano, M. Storey, 

A. Zagalsky) надають рекомендації про те, як такі хмарні сервіси, як GitHub 

можна використовувати при підготовці фахівців з інженерії програмного 

забезпечення, а також надають рекомендації для викладачів про те, як більш 

ефективно інтегрувати GitHub у навчальні дисципліни професійного 

спрямування [177]. 

Л. Хааранен та Т. Лехтінен (L. Haaranen, T. Lehtinen) [185] провели 

дослідження, в якому Git і GitLab (платформа з відкритим вихідним кодом, схожа 

на GitHub) були використані в навчальному курсі з інформатики. Авторами 

проаналізовано, що раніше сервіс викладачі використовували в навчальних 

аудиторіях для розподілу завдань, для полегшення оцінювання та в якості 

платформ для спільної роботи над проєктами. В результаті проведеного 

дослідження Л. Хааранен, Т. Лехтінен (L. Haaranen, T. Lehtinen) визначили, що 

використання таких інструментів, сприяє зниженню потреби в адміністративних 

завданнях для викладача, а для студентів надає досвід роботи з сервісами для 

колективної ІТ-розробки програмних продуктів, що є необхідних для роботи в 

сфері інформаційних технологій. 

В. Круглик зазначає, що як засіб реалізації спільного програмування у 

професійній підготовці майбутніх програмістів доцільно використовувати 

онлайн репозиторії програмного коду, наприклад GitHub, де студенти можуть 

розміщувати код, контролювати версії, коментувати, вносити правки, слідкувати 

за змінами у проєктах інших розробників, ділитися кодом із викладачем та 

іншими студентами [77]. 

У своєму дослідженні А. Загальський, Дж. Фелісіано, М. Сторі, Й. Чжао, 

У. Ван (A. Zagalsky, J. Feliciano, M. Storey, Y. Zhao, W. Wang) [225] розглядають 

використання сервісу GitHub в якості спільної платформи соціального навчання 

та показують, що такі інструменти можуть сприяти більш ефективній співпраці 

та прозорість в освіті. 

Дослідниками Г. Кодолою, Н. Волинець, І. Сербуловою [63] в результаті 

реалізації автоматизованого тестування вебпроєкту було отримано практичний 
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досвід створення автоматизованої системи тестування вебдодатків за допомогою 

системи контролю версій (GIT) Bitbucket і системи безперервної інтеграції (CI) 

Jenkins.  

К. Шестопаловою було проведено експериментальне дослідження щодо 

використання сервісу Bitbucket та розроблено відповідні інструкції, які 

розраховані на використання мобільних технологій навчання. Автор рекомендує 

розроблені інструкції для використання у ЗВО при підготовці фахівців в галузі 

програмування [154]. 

Добір хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки програмних продуктів 

здійснювався аналогічно до добору хмарних сервісів для управління проєктами. 

Зведені результати оцінки хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки 

програмних продуктів  представлено в Додатку Б. 

Статистичне опрацювання отриманих результатів оцінки хмарних 

сервісів для колективної ІТ-розробки програмних продуктів наведено у 

таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5. 

Статистичне опрацювання отриманих результатів оцінки хмарних сервісів 

для колективної ІТ-розробки програмних продуктів 

Хмарний сервіс Сума рангів dj dj2 

GitHub 141 58.5 3422.25 

Beanstalk 111 28.05 812.25 

Bitbucked 127 44.5 1980.25 
Cloud Source Repositories 73 -9.5 90.25 

DeployBot 116 33.5 1122.25 

Gogs 41 -41.5 1722.25 

Launchpad 25 -57.5 3306.25 
Phabricator 102 19.05 380.25 

RhodeCode 33 -49.5 2450.25 

SourceCode 56 -26.5 702.25 

Сума 825   15988.5 
Коефіцієнт конкордації 0.861 

Розрахунковий 𝝌𝟐 116.28 

Табличний 𝝌𝟐 16.91898 
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Отриманий коефіцієнт конкордації становить 0,861, що свідчить про 

високий ступінь узгодженості думок експертів. Порівнявши обчислений χ 2  з 

табличним значенням для числа ступенів свободи K=n–1=10–1=9 і при заданому 

рівні значущості α=0.05, визначено що χ 2 розрахунковий 116,28 ≥ табличного 

(16,91898), відповідно отриманий коефіцієнт конкордації є величиною не 

випадковою, а тому отримані результати є статистично значущими. У результаті 

у нашому дослідженні було обрано п’ять хмарних сервіси для колективної ІТ-

розробки програмних продуктів, а саме GitHub (141 бал), Bitbucked (127 балів), 

DeployBot (116 балів),  Beanstalk (111 балів) та Phabricator (102 бали).  

На другому етапі опитування експертів було визначено познаки добору 

хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки програмних продуктів, за 

функціонально-технологічним та навчально-комунікаційним критеріями. 

На основі аналізу наукових праць вчених і власного досвіду використання 

хмарних сервісів для колективної ІТ розробки у процесі організації проєктного 

навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій нами визначено 

показники їх добору. Обов’язковими показниками добору сервісів для 

колективної ІТ-розробки є наявність редактора коду, вікі та можливість спільної 

роботи на кодом. 

Для того, щоб хмарні сервіси колективної ІТ-розробки програмних 

продуктів давали можливість керувати проєктами, в них необхідно інтегрувати 

додаткові сервіси. Саме тому можливість такої інтеграції є одним із основних 

показників за яким здійснюється порівняльна характеристика хмарних сервісів 

для колективної розробки програмних продуктів (табл. 1.6). 

Показники добору хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки 

програмних продуктів: 

‒ за функціонально-технологічний критерієм: можливість 

відстеження помилок; наявність стрічки активності; наявність репозиторію та 

вікі, можливість управління версіями коду; наявність редактору коду; 

можливість інтеграції додаткових сервісів та підтримка платформ; 
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‒ за навчально-комунікаційним критерієм: можливість спільної 

роботи над кодом; обговорення коду з іншими учасниками команди; можливість 

експертного оцінювання коду. 

Таблиця 1.6.  

Порівняльна характеристика хмарних сервісів для колективної  

ІТ-розробки програмних продуктів 

Показник GitHub Bitbucket DeployBot Phabricator Beanstalk 

Функціонально-технологічний критерій 

можливість 

відстеження 

помилок 

+ + ‒ + ‒ 

наявність 

стрічки 

активності 

‒ + ‒ + + 

наявність 

репозиторію 
та вікі 

+ + + + + 

можливість 
управління 

версіями коду 

+ + + ‒ + 

наявність 

редактора 

коду 

+ + + + + 

можливість 

інтеграції 
додаткових 

сервісів 

Slack, Jira 

Google 

Analitiks, 
Basecamp, 

Jira 

Slack, 

GitHub, 
Bitbucked, 

NewRelic 

‒ 

Zendesk, 

Jira, 
Basecamp, 

Freekle 

підтримка 

платформи 

Windows, 

Mac, 

вебдодаток 

вебдодаток вебдодаток вебдодаток вебдодаток 

Навчально-комунікаційний критерій 

можливість 

спільної 

роботи над 
кодом 

+ + + + + 

можливість 
обговорення 

коду 

+ ‒ ‒ + ‒ 

можливість 

експертного 

оцінювання 
коду 

+ + - + + 
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Вебплатформа для спільної ІТ-розробки GitHub пропонує всю 

функціональність Git та інтегрує в собі різні інструменти для контролю доступу, 

співпраці, управління завданнями та проєктами, що розміщується хмарі.  

Приклад використання студентами хмарного сервісу GitHub для 

колективної ІТ-розробки програмного продукту представлено на рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6. Приклад використання вебплатформи GitHub для колективної  

ІТ-розробки (https://github.com/) 

Доволі поширеним інструментом у колективних проєктах є хмарний 

сервіс Phabricator із відкритим вихідним кодом в якому міститься набір 

інструментів для колективної розробки програмного забезпечення та включає в 

собі додатки для перегляду коду, розміщення сховищ, відстеження помилок, 

управління проєктами тощо, а також є потужним, швидким та масштабованим.  

Приклад використання хмарного сервісу Phabricator для колективної 

розробки програмного продукту представлено на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7. Приклад використання хмарного сервісу Phabricator для 

колективної розробки (https://secure.phabricator.com/) 

Оптимальним варіантом для роботи над колективним проєктом для 

хостингу проєктів та їх спільної розробки, заснований на системі контролю 

версій є вебсервіс Bitbucket. Даний сервіс надає можливість командам 

створювати єдине середовище для планування проєктів, спільної роботи над 

написанням коду, тестуванням і розгортанням. За допомогою хмарного сервісу 

Bitbucket майбутні ІТ-фахівці мають можливість провести інтеграцію з 

системами стеження за помилками такими як Jira, Trello, Slack, що дозволяє 

оптимізувати роботу між керівниками ІТ-розробки та фахівцями, котрі 

займаються написанням коду та їх тестуванням.  

Приклад використання хмарного сервісу Bitbucket для колективної 

розробки представлено на рис. 1.8. 



83 

 

Рис. 1.8. Приклад використання хмарного сервісу Bitbucket для 

колективної розробки (https://bitbucket.org/) 

Хмарний сервіс DeployBot є вебдодаток для розгортання коду та додатків 

з GitHub, Bitbucket або будь-якого іншого Git-сховища на будь-яку хостинг-

платформу за вибором користувача. Підтримувані платформи сервісом – це 

будь-які FTP / SFTP сервери, будь-який сервер під керуванням SSH, Amazon 

Elastic Beanstalk, Heroku, DigitalOcean, Amazon S3, Rackspace CloudSites, 

DreamObjects, Shopify та інші. За допомогою сервісу майбутні ІТ-фахівці можуть 

не лише розгортати файли, але й використовувати інструменти для збірки, 

компіляції або обробки коду після коміту або автоматичного деплоя, виконувати 

будь які команди на серверах. У сервісі DeployBot можлива інтеграція з сервісом 

Asana для організації колективної роботи команди. 

Приклад використання хмарного сервісу DeployBot для колективної 

розробки представлено на рис. 1.9. 
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Рис. 1.9. Приклад використання хмарного сервісу DeployBot для 

колективної розробки (https://deploybot.com/) 

Beanstalk ‒ це сервіс для повноцінного написання, перегляду та 

розгортання коду, що допомагає контролювати версії, імпортувати або 

створювати репозиторії Subversion і Git, налаштовувати обмеження доступу до 

певних репозиторіїв, надавати дозволи лише для читання або для повного 

доступу, надає можливість попереднього перегляду, порівняння, перевірки, 

редагування та спільного використання коду. 

Приклад використання хмарного сервісу Beanstalk для колективної 

розробки представлено на рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10. Приклад використання хмарного сервісу Beanstalk для 

колективної розробки (https://beanstalkapp.com/) 
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Виконуючи проєкти з розробки програмних продуктів студентам не 

достатньо використовувати лише хмарні сервіси для організації роботи команди, 

а ще майбутнім ІТ-фахівцям необхідні сервіси, які дозволять спільно працювати 

над кодом продукту, що планують розробити. Експертами було здійснено оцінку 

(4-ри бальна шкала) даних сервісів за такими критеріями: зручність колективної 

роботи над кодом програми; зручність відслідковування помилок; наявність 

стрічки активності; наявність та зручність репозиторію та вікі; зручність 

управління версіями коду; зручність редактора коду та можливість його 

обговорення з іншими учасниками команди; можливість інтеграції додаткових 

сервісів. 

Зведена таблиця узагальнених результатів оцінки хмарних сервісів для 

колективної розробки програмних продуктів представлено в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7. 

Зведена таблиця узагальнених результатів оцінювання хмарних сервісів 

для колективної ІТ-розробки програмних продуктів 

Критерій Показник 

G
it

H
u

b
 

B
it

b
u

ck
et

 

D
ep

lo
y
B

o
t 

P
h

a
b

ri
ca

to
r 

B
ea

n
st

a
lk

 

Ф
у
н

к
ц

іо
н

а
л

ь
н

о
-

т
ех

н
о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

можливість відстеження 
помилок 

2,62 2,4 0 2,5 0 

наявність стрічки активності 0 1,37 0 1,25 2,28 

наявність та зручність 

репозиторію та вікі 
2,62 2,17 1,79 2,28 1,39 

можливість управління 

версіями коду 
2,52 2,29 2,35 0 2,39 

наявність редактора коду 2,6 2,12 2,33 2,52 2,14 

можливість інтеграції 

додаткових сервісів 
2,63 2,49 2,56 0 2,4 

Проявленість критерію 83% 83% 67% 50% 67% 

Н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

у
н

ік
а
ц

ій
н

и
й

 

можливість спільної роботи 

над кодом 
2,59 2,21 2,44 2,36 2,42 

можливість обговорення коду 2,59 0 0 2,03 0 

можливість експертного 
оцінювання коду 

2,73 2,47 0 1,23 2,57 

Проявленість критерію 100% 67% 33% 67% 67% 
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За результатами оцінки експертів, за наведеними критеріями, серед 

представлених хмарних сервісів для колективної розробки програмних 

продуктів, як найбільш ефективний визначено хмарний сервіс GitHub.  

 

1.3. Інтеграція хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій у хмаро-орієнтоване освітнє 

середовище  

 

Для повного відтворення процесу розробки програмних продуктів під час 

виконання різних типів навчальних проєктів, хмарні сервіси для проєктного 

навчання необхідно інтегрувати в єдине інформаційно-освітнє середовище. 

Зазвичай в ЗВО створені такі хмаро-орієнтовані навчальні середовища. 

Сутність поняття, питання визначення компонентів та можливості 

використання хмаро орієнтованого навчального середовища у своїх 

дослідженнях розглядають такі вчені: В. Биков, Т. Вакалюк [15], Т. Волошина 

[19], О. Глазунова, О. Коротун [75], С. Литвинова [83], M. Rana [205], O. Saad 

[205], A. Salam [207], N. Sardar [207], М. Шишкіна та ін.  

Створення та підтримка хмаро-орієнтованого середовища для виконання 

колективних проєктів надає можливість викладачам обрати доступні засоби для 

виконання завдань проєкту, інтегрувати необхідні професійні інструменти у 

створене середовище, забезпечити комунікації як між викладачами, що 

викладають дисципліни проєкту, так і з командами студентів; для студентів 

з’являється можливість ефективно планувати етапи виконання проєкту, 

розподіляти завдання між учасниками команди та контролювати їх виконання, 

організовувати колективну роботу для створення кінцевого продукту проєкту. 

При цьому формування компетентного фахівця в умовах інноваційно-

орієнтованого е-середовища досягається у процесі навчання з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, хмарних сервісів та інструментів для 

виконання професійних завдань, а також е-навчальних середовищ для доступу 

до навчальних ресурсів, середовищ для комунікації та співпраці.  
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Т. Вакалюк у дисертаційному дослідженні [16] на основі проведеного 

аналізу представляє структурну модель хмаро-орієнтованого навчального 

середовища в якій виокремлює такі компоненти: 

‒ цільовий (досягнення цілей навчання, що відображаються у 

галузевих стандартах вищої освіти); 

‒ управлінський (засоби управління та оцінювання навчальної 

діяльності); 

‒ організаційний (розподіл прав доступу користувачів, організація 

спільнот суб’єктів); 

‒ змістовно-методичний (зміст, методи, засоби навчання, форми 

організації освітнього процесу); 

‒ комунікаційний (засоби комунікації суб’єктів взаємодії); 

‒ результативний (ефективність середовища, рівень навчальних 

досягнень студентів, рівень сформованості їх ІК-компетентності). 

Т. Волошина [19] у дисертаційному дослідженні визначає такі чотири 

структурних компоненти гібридного хмаро орієнтованого навчального 

середовища ЗВО підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій:  

‒ просторово-семантичний («академічна» хмара університету, 

корпоративні хмари Cisco, Microsoft, IBM, Google); 

‒ технологічний (контент, засоби та управління засобами 

середовища); 

‒ інформаційно-компетентнісний (самоосвітня, ІК-компетентність, 

комунікативна студента та ІКТ компетентність технічного адміністратора); 

‒ комунікативний (форми та характер взаємодії студентів і викладачів 

під час навчання, готовність використовувати змішане спілкування, пряму 

комунікацію, організовувати колективну роботу студентів та комунікувати 

онлайн). 

У своєму дослідженні [83] C. Литвинова визначає такі компоненти хмаро-

орієнтованого навчального середовища, як:  
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‒ просторово-семантичний (репозитарій навчального контенту, що 

наповнюється електронними освітніми ресурсами); 

‒ змістовно-методичний (мета, зміст, форми, методи та засоби 

здійснення навчально-виховного процесу); 

‒ комунікаційно-організаційний (режими комунікації, рівні та форми 

навчальної комунікації); 

‒ цільовий (всебічний розвитку особистості шляхом навчання та 

виховання). 

У дисертаційному дослідженні Л. Панченко [105] виокремлює такі 

компоненти середовища:  

‒ просторово-семантичний (організація простору, топологія 

корпоративної мережі закладу вищої освіти, символічний простір);  

‒ технологічний: змістовний компонент (концепції навчання, 

навчальні програми, навчальні плани, підручники); методичний компонент 

(форми, методи організації освітнього процесу);  

‒ організаційний (управлінська культура та управління знаннями);  

‒ комунікативний (стиль спілкування та викладання, цінності, 

стереотипи, віртуальні спільноти);  

‒ імовірнісний (ніші та стихії інформаційно-освітнього середовища). 

Ґрунтуючись на дослідженнях Т. Вакалюк [15], Т. Волошиної [19], 

С. Литвинової [83], Л. Панченко [105], вважаємо за доцільне технологічний та 

змістовно-методичні компоненти середовища адаптувати до потреб проєктного 

навчання з використанням хмарних сервісів. Отримана модель хмаро-

орієнтованого середовища для виконання колективних проєктів студентами ІТ-

фаху представлена на рис. 1.11. 
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Рис. 1.11. Модель хмаро-орієнтованого середовища для виконання колективних 

проєктів студентами ІТ-фаху 

Технологічний компонент хмаро-орієнтованого середовища забезпечує 

інтеграцію навчальних курсів, інструментів для управління проєктами, 

професійно-орієнтованого програмного забезпечення та сервісів, інструментів 

для презентації та поширення результатів роботи, які використовуються для 

організації колективної роботи ІТ-фахівців та відповідно створює умови для 

формування їх професійних компетентностей та soft skills. 

Для виконання колективних проєктів майбутніми ІТ-фахівцями в ході 

дослідження використовувались такі засоби, які дозволяють надавати студентам 

теоретичні навчальні матеріали, що розміщують в ЕНК та використовуються для 

самостійного вивчення; онлайн академічні курси; масові відкриті онлайн курси 

(МВОК); інструменти для управління проєктами; професійно-орієнтоване 
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програмне забезпечення та сервіси, зокрема сервіси для колективної ІТ-

розробки; інструменти для презентації та поширення результатів роботи. 

Компонент хмаро-орієнтованого середовища, такий як змістово-

методичний, включає: зміст, форми та методи, які визначені з урахуванням 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій за професійним 

спрямуванням. 

До категорії Зміст входять такі складові з якими має бути ознайомлений 

кожен студент перед початком виконання будь якого типу колективного проєкту, 

а саме: мета проєкту та детальний його зміст із наданням детальних інструкцій 

щодо виконання кожного етапу колективного проєкту. 

Методи та форми: колективні проєкти - командна робота студентів над 

виконанням кейсового завдання, що включає самостійне планування та пошук 

шляхів вирішення поставлених завдань; перевернутого навчання – активне 

навчання студентів, яке дозволяє «перевернути» звичний процес навчання; 

групова робота (робота в малих групах) - це інтерактивна технологія навчання, 

коли завдання вимагають спільну роботу студентів; кейс-метод - це метод 

аналізу певної практичної ситуації (реальної або ж змодельованої) вирішення 

якої вимагає узагальнення та застосування всіх набутих теоретичних знань та 

практичних навичок студентами ІТ-фаху; мозкового штурму - це інтерактивна 

технологія навчання, яка передбачає стимулювання творчої активності 

студентів, спрямованої на вирішення проблемних завдань за допомогою пошуку 

та розвитку різноманітних варіантів/ідей в умовах відкритої комунікації та 

співпраці. 

В компетентнісному компоненті мають бути враховані компетентності, 

які студент ІТ-фаху розвиває під час роботи над колективним проєктом: 

цифрова, професійна компетентності та такі soft skills, як: робота в команді, 

комунікація, планування часу, вміння аналізувати інформацію, прийняття 

групових рішень. Розглянемо детальніше кожну зі зазначених компетентностей.  

Ми поділяємо думку Л. Зубик, яка визначає професійну компетентність 

майбутнього фахівця з інформаційних технологій, як «здатність особистості 
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здійснювати професійну діяльність на основі набутих знань, умінь, навичок, які 

сприяють розвитку креативного потенціалу особистості, професійному 

саморозвитку та мають ознаки системності» [52]. 

Для викладача необхідна ІКТ-компетентність, вміння організовувати 

групову роботу, застосовувати проєктні методи та перевернутого навчання, 

використовувати ІКТ інструменти у навчальному процесі підготовки майбутніх 

ІТ-фахівців.  

Н. Морзе й А. Кочарян у своєму дослідженні стверджують, що «сучасний 

викладач має вміти обирати та використовувати електронні ресурси для 

навчання студентів; організовувати співробітництво та комунікацію між 

учасниками навчального процесу; проєктувати електронні ресурси та освітнє 

електронне середовище, бути фасилітатором та помічником для студентів, добре 

розуміти та враховувати у навчальному процесі їх потреби та особливості, 

пізнавальні стилі навчання, нові сервіси та інструменти для ефективної 

співпраці, комунікації, володіти навичками ХХІ століття. Отож, має відповідати 

певному рівню своєї інформаційно- комунікаційної компетентності» [94]. 

Необхідними компетентностями технічного адміністратора є вміння 

адмініструвати сервери, здійснювати захист даних та комп’ютерної мережі, а 

також управління ресурсами та сервісами, що інтегровані у хмаро-орієнтоване 

середовище університету для організації колективних проєктів. 

Комунікативний компонент хмаро-орієнтованого середовища 

відображає характер взаємодії команди студентів (1…5 учасників), викладачів 

(1…3) та технічного адміністратора в процесі виконання колективних проєктів 

майбутніми ІТ-фахівцями. 

Отже, адаптована модель хмаро-орієнтованого середовища для проєктного 

навчання студентів ІТ-фаху, що складається із зазначених вище компонентів, 

дозволяє враховувати добір хмарних ресурсів, сервісів та професійно-

орієнтованих програмних засобів необхідних для отримання студентами 

необхідних теоретичних знань, практичних вмінь та навичок в процесі 
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підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, що сприятиме 

формуванню їх професійних компетентностей та soft skills. 

 

Висновки до розділу І 

На сучасному етапі розвитку ринку праці при підготовці майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій необхідно враховувати той факт, що вони 

повинні вміти швидко адаптуватися до нових умов, вирішувати поставлені 

завдання не лише особисто, а й під час роботи в команді, а також приймати 

відповідні рішення. Для того, щоб студенти у своїй діяльності могли займати 

провідні позиції у сфері ІТ, відповідати вимогам замовників і роботодавців, 

необхідно ще під час навчання в університеті розвивати в них уміння розробляти 

й управляти проєктами, працювати в команді, використовувати хмарні сервіси 

для управління проєктами та колективної розробки програмних продуктів. 

Здійснивши аналіз наукової літератури, щодо понять «метод проєктів», 

«проєктне навчання», «проєктна діяльність, «проєкт» слід констатувати що, 

незважаючи на значні результати наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних вчених, відсутнє чітке розмежування даних понять, що підтверджує 

недостатній ступінь розробленості об’єкту даного дослідження. 

В подальшому дослідження під методом проєктів будемо розуміти такий 

метод навчання, що забезпечує спрямованість підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій на спільну роботу для вирішення реальних завдань, 

що сприяє ефективному розвитку професійних компетентностей та soft skills. Під 

проєктним навчанням майбутніх фахівців з інформаційних технологій будемо 

розуміти  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. 

Проаналізувавши типи проєктів, які досліджували вітчизняні та закордонні 

науковці, для підготовки ІТ-фахівців було виділено 4 типи, які найбільше 
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підходять для організації навчального процесу за ІТ-спеціальностями, а саме: 

індивідуальний (над яким студенти працюють самостійно), груповий (виконання 

завдання проєкту в команді), монопроєкт (виконання завдання в межах однієї 

дисципліни) та міждисциплінарний проєкт (що поєднує завдання декількох 

дисциплін).  

У дослідженні зарубіжних вчених акцентується увага на використанні 

методу проєктів в процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, як під час вивчення однієї теми з дисципліни, так і під час 

довгострокових проєктів співпрацюючи з представниками ІТ-індустрії. 

Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених дозволив виділити 

особливості проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, зокрема: 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; необхідність формування необхідних компетентностей 

під час виконання проєкту; необхідність використання міждисциплінарних 

проєктів для формування інтегральної компетентності майбутнього ІТ-фахівця. 

Проведений аналіз хмарних сервісів дозволив розділити їх на дві категорії: 

хмарні сервіси для управління проєктами та колективної ІТ розробки 

програмного продукту та обґрунтовати критерії їх добору, які важливо 

враховувати при виборі хмарних сервісів для проєктного навчання, а саме: 

функціонально-технологічний та навчально-комунікаційний. 

Проаналізувавши можливості хмарних сервісів для управління проєктами, 

було розроблено показники добору за визначеними критаріями, а саме: до 

функціонально-технологічного критерію віднесено можливість відстеження 

помилок; наявність стрічки активності; наявність репозиторію та вікі, 

можливість управління версіями коду; наявність редактору коду; можливість 

інтеграції додаткових сервісів та підтримка платформ; до навчально-

комунікаційного критерію: можливість спільної роботи над кодом; обговорення 

коду з іншими учасниками команди; можливість експертного оцінювання коду.  
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Здійснено аналіз та розроблено показники добору хмарних сервісів для 

колективної ІТ-розробки програмних продуктів. До функціонально-

технологічного критерію віднесено: можливість відстеження помилок; наявність 

стрічки активності; наявність репозиторію та вікі, можливість управління 

версіями коду; наявність редактору коду; можливість інтеграції додаткових 

сервісів та підтримка платформ. Навчально-комунікаційний критерій включає: 

можливість спільної роботи над кодом; обговорення коду з іншими учасниками 

команди; можливість експертного оцінювання коду. 

Основні результати дослідження, викладені в розділі, відображено в таких 

публікаціях автора: [180], [200], [33], [69]. 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ 

ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ ФАХІВЦІВ 

У розділі описано методику використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій, 

змодельовано управління проєктною роботою студентів з використанням 

хмарних сервісів колективної роботи та організації проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

 
2.1. Моделювання методики використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

У професійній діяльності, щоб майбутні фахівці з інформаційних 

технологій могли  зайняти лідируючі позиції в даній галузі і відповідали вимогам 

замовників, необхідно ще під час навчання в університеті розвивати у студентів 

вміння розв’язувати складні комплексні спеціалізовані завдання, 

використовувати сучасні методи та технології розробки ІТ-рішень, які 

передбачають командну розробку ІТ-проєкту. 

На основі аналізу наукових та методичних джерел було розроблено 

модель використання хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій (рис. 2.1), яка включає цільовий, 

концептуальний, технологічний, змістово-методичний, процесуальний та 

діагностично-результативний компоненти.  

Основною метою розробленої моделі є підвищення рівня професійних 

компетентностей та soft skills майбутніх фахівців з інформаційних технологій.  

До концептуального компоненту ми включаємо теорії, принципи та 

методологічні підходи навчання, відповідно до яких відбувається підготовка 

студентів ІТ-фаху. 

Теоретичну основу для розробки методики використання хмарних 

сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій склали когнітивна теорія навчання, а також теорії проблемного 

навчання. 
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Рис. 2.1. Модель використання хмарних сервісів для проєктного 

навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій 
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Когнітивна теорія навчання передбачає формування у студентів 

необхідних знань та умінь для систематизації інформації та виконання 

навчально-пізнавальних дій. Авторами теорії когнітивізму є Дж. Свеллер, 

Б. Скінер, Л. Глейтман (L. Gleitman), М. Ліберман (M. Liberman) [182], Д. Ісак 

(D. Isac), Ч. Рейсс (Ch. Reiss) [186], Дж. Сіменс [212] і С. Даунс [173]. 

У когнітивної теорії знання розглядаються як символічні ментальні 

конструкції учня і процес навчання є засобом, за допомогою якого ці символічні 

уявлення запам’ятовуються [3]. 

Загалом когнітивізм є теоретичною основою для розуміння навчання 

учасниками освітнього процесу, саме тому в теорії когнітивізму початковою 

точкою є той момент, коли знання актуалізуються через процес підключення 

того, хто навчається, до інформаційного поля [21].  

Метою застосування когнітивних наук в інженерії програмного 

забезпечення на думку О. Писарчука, О. Гріненко, О. Мельник, В. Чередник, 

О. Байрамової є «забезпечення створення інтелектуальних систем та програмних 

комплексів, здатних здійснювати збір, зберігання і обробку знань і даних з метою 

генерації нових знань» [109]. 

Г. Пустовіт зазначає, що під час розробки навчального змісту необхідно 

враховувати п’ять концептуальних засад когнітивізму, а саме: інтегрування та 

диференціацію навчального матеріалу, застосування міжпредметного та 

діяльнісного підходів, індивідуалізація навчально- виховного процесу [117]. 

Отже, врахування зазначених засад когнітивної теорії навчання при 

формуванні змісту проєктних завдань, вибору стратегій з їх розв’язування, 

обґрунтуванні процедур використання хмарних сервісів для організації 

навчально-пізнавальної роботи в ході виконання проєктних завдань, дає 

можливість забезпечити оптимального рівня засвоєння матеріалу студентами і 

при цьому спрямувати когнітивні ресурси безпосередньо на навчання, а не на 

підготовку до нього. 

Теорія проблемного навчання передбачає розв’язання студентами 

проблемної ситуації у процесі виконання проєктного завдання.  
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Визначення поняття «Проблемне навчання» та впровадження його в 

освітній процес розглянуто у працях таких дослідників: В. Оконь [99], 

О. Матюшкін [88], М. Махмутов [89], Н. Журавська [51], С. Снапковська [127]. 

Під проблемним навчанням В. Оконь розуміє «сукупність дій, таких як 

організація проблемних ситуацій, формулювання проблем, надання учням 

необхідної допомоги у вирішенні проблем, перевірка цих рішень і керівництво 

процесом систематизації та закріплення набутих знань» [99]. О. Матюшкін 

вважає проблемне навчання полягає в постійному створенні на заняттях 

проблемних ситуацій і вирішенні їх при максимальній самостійності та під 

керівництвом викладача [88]. 

М. Махмутов виділяє кілька етапів проблемного навчання, а саме: 

усвідомлення проблемної ситуації, формулювання проблеми на основі аналізу 

ситуацій, вирішення проблеми, яке передбачає висування, зміну та перевірку 

гіпотез, а також перевірку їх вирішення [89]. 

Враховуючи принципи теорії проблемного навчання (самостійність в 

роботі, інтеграція у застосуванні різних галузей знань, розвивальний характер 

підготовки фахівців) при плануванні змісту проблемного завдання, поданні 

навчального матеріалу, виборі хмарних сервісів для самостійного формулювання 

проблеми, пошуку шляхів її розв’язання в ході виконання колективних 

проєктних завдань, сприяє розвитку мотивації студентів до проєктної діяльності, 

здатності їх вирішувати фахові проблемні ситуації в команді. 

Враховуючи особливості підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій на основі визначених теорій навчання, використання хмарних 

сервісів для проєктного навчання здійснюється відповідно до таких принципів 

навчання: гнучкості, активності та самостійності, зв’язку теорії з практикою.  

В основі принципу гнучкості навчання О. Коротун розглядає засвоювання 

навчального матеріалу студент здійснює у зручний для нього час, будь-якому 

місці, потрібному темпі [76].  

Є. Іванченко розглядає принцип гнучкості використання інноваційних та 

інформаційних технологій, який означає максимальне збереження тих 
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організаційних структур і методів навчання, що зарекомендували себе при 

підготовці майбутніх економістів у поєднанні з сучасними методами й формами 

підготовки; поступова (по мірі готовності) участь в інтеграційних [54] 

Принцип гнучкості навчання пов’язаний з адаптацією методів та форм 

навчання до умов навчального процесу відповідно до цілей навчання.  

Принцип активності та самостійності у навчанні О. Коротун розглядає 

процес оволодіння знаннями як результат активної самостійної пізнавальної 

діяльності студентів [76]. На думку В. Бурака, принцип самостійності в цілому 

заслуговує на статус самостійного дидактичного принципу, але тільки за умови 

повномасштабного запровадження самостійності в навчальний процес на рівні 

самостійної навчальної діяльності студентів [12]. Принцип самоорганізації Т. 

Волошина розглядає, як діяльність студента спрямована постійне на 

самовдосконалення свої професійних та особистісних навичок в процесі 

навчання для подальшого використання у фаховій діяльності [19]. 

Отож, принцип активності та самостійності навчання будується таким 

чином, щоб спонукати майбутніх фахівців з інформаційних технологій до 

активної діяльності, самостійного планування, виконання та перевірки 

правильності виконання завдань. 

На думку В. Чубар принцип зв’язку теорії з практикою, опирається на 

загальновідомі істини: ефективність і якість навчання перевіряється, 

підтверджується і коректується практикою; практика – критерій істини, джерело 

пізнавальної діяльності та галузь застосування результатів навчання; 

ефективність формування особистості залежить від залучення її в трудову 

діяльність і визначається змістом, видами та формами останньої [152]. 

Принцип професійної спрямованості на думку Т. Волошиної передбачає 

орієнтацію форм, методів та технологій освіти в процесі підготовки майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій на формування професійних та 

особистісних навичок, в яких знаходить своє відображення самоосвітня 

діяльність [19]. 
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Принцип зв’язку навчання з практичною діяльністю забезпечується 

розв’язанням складних спеціалізованих задач, який сприятиме підготовці 

студентів ІТ фаху майбутньої до професійної діяльності. 

Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій базується на 

таких методологічних підходах як: системний, синергетичний, діяльнісний та 

компетентнісний. 

Одним із основних напрямів методології спеціального наукового 

пізнання та соціальної практики є системний підхід, мета та завдання якого 

полягають у дослідженнях саме певних об’єктів як складних систем. Системний 

підхід розглядали як одну із форм загальнонаукового методологічного знання у 

своїх працях: В. Безпалько [8], Е. Юдін [158], Н. Тверезовська [124], 

В. Ковальчук [62] та інші. Отож, відповідно до системного підходу підготовка 

майбутніх фахівців здійснюється системно, а всі етапи їх фахової підготовки 

взаємопов’язані та взаємозалежні між собою. 

Синергетичний підхід є комплексом взаємопов’язаних принципів 

функціонування систем, які здатні до самоорганізації. Питанням застосування 

синергетичного підходу займались такі дослідники: О. Вознюк [18], 

Ю. Козловський [64], О. Галус [23], О. Чалий [150] та інші. У нашому 

дослідженні синергетичний підхід ми розглядаємо як один з методологічних 

підходів для чіткого розуміння ролі міждисциплінарних зв’язків у загальній 

системі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій.  

Застосування діяльнісного підходу у своїх працях досліджували: 

В. Кизенко, Д. Трубачова [58], Б. Сусь, М. Шут [134], Г. Дегтярьова, Т. 

Якимович [43] та інші. На думку Б. Сусь та М. Шут діяльнісний підхід у 

навчальному процесі вченими розглядається як ефективний спосіб  забезпечення 

набуття відповідних знань, що відзначаються дієвістю і є основою 

компетентності особистості. Отож, у нашому дослідженні діяльнісний підхід 

спрямований на організацію освітнього процесу майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій на оволодіння різними видами професійної 

діяльності, в процесі яких студенти здобувають нові знання та практичні 
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навички, набувають діяльнісного фахового досвіду в проєктному навчанні, 

формують soft skills, що є сьогодні вимогою роботодавців. 

Питанням впровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки 

майбутніх фахівців займались такі вчені: О. Спірін [129], О. Пометун [114], Н. 

Кузьміна та О. Струтинська [78]. О. Пометун стверджує, що «компетентнісний 

підхід в освіті пов’язаний з особистісно-орієнтованим і діяльнісним підходами 

до навчання, оскільки стосується особистості та може бути реалізований, а також 

перевірений лише в процесі виконання певного комплексу дій» [114].Такий 

підхід, на нашу думку, спрямований саме на підвищення якості освітнього 

процесу, зокрема на формування необхідних професійних компетентностей та 

soft skills в процесі підготовки студентів ІТ-фаху. 

До змістово-методичного компоненту ми відносимо затверджені 

стандарт вищої освіти ІТ-фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

відповідні освітні програми та навчальні плани підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій, робочі навчальні програми дисциплін. До цього 

компоненту ми відносимо складники професійних компетентностей, 

інтегральної компетентності та soft skills, якими повинен володіти сучасний 

випускник ІТ-фаху для подальшого успішного працевлаштування. Даний 

компонент відображає організацію освітнього процесу підготовки студентів ІТ-

фаху, що реалізовується з використанням певного змісту освіти, форм організації 

освітнього процесу та відповідно методів навчання. Зміст навчальних проєктів 

має відображати вимоги навчальних планів, робочих програм дисциплін, 

робочих програм навчальних практик та відповідно матриці компетентностей. В 

стандартах вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначено 

перелік загальних, спеціальних (фахових, предметних) компетентностей якими 

має володіти випускник та встановлено відповідність визначених Стандартом 

компетентностей дескрипторам НРК. Виокремимо компетентності, якими мають 

володіти студенти ІТ-фаху з розробки ІТ-проєкту, а саме: загальні і професійні 

(фахові) [132].  
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Оскільки основною компетентністю якою повинен володіти майбутній 

фахівець з інформаційних технологій є саме професійна, тому в рамках нашого 

дослідження необхідно розглянути визначення поняття «професійна 

компетентність», яке буде враховуватись надалі у нашому дослідженні. 

Сутність поняття «професійна компетентність» та її формування у своїх 

дослідженнях розглядають такі вчені: І. Бардус [7], І. Бацуровська[101], 

О. Гурська [40], Н. Доценко [101], Л. Зубик [52], В. Круглик [77], В. Олійник 

[101], Н. Падалко [104], О. Самойленко [101], В. Седов [123, 122], 

Д. Щедролосьєв [156] та інші. 

Професійну компетентність майбутнього інженера-програміста 

Д. Щедролосьєв визначає, «як інтегровану характеристику якостей особистості, 

що включає досвід (знання, уміння, навички), особистісні якості (сприйняття, 

відчуття, пам’ять, мислення), спрямованість особистості (що формується в 

результаті взаємодії досвіду й особистісних якостей)» [156]. 

У дисертаційному дослідженні В. Круглик визначає поняття «професійна 

компетентність майбутнього інженера-програміста як явище, що інтегрує 

професійні знання, вміння, навички, здатності та способи діяльності, а також 

особистісні якості, визначено сукупність його фахових і загальних 

компетентностей, що є важливими (ключовими) для його професійної 

діяльності» [77].  

В. Олійник, О. Самойленко, І. Бацуровська, Н.Доценко під професійною 

компетентністю розуміють «професіоналізм особистості, тобто сукупність його 

теоретичного і практичного досвіду в тій чи іншій сфері» [101]. 

Л. Зубик трактує поняття «професійну компетентність фахівців з 

інформаційних технологій як сукупність фахових знань, організаційних, 

конструкторсько-технологічних, контрольно-експлуатаційних, управлінських і 

соціально-комунікативних умінь і навичок, професійно-важливих якостей, що 

забезпечують їх успішну реалізацію у професійній діяльності в галузі 

інформаційних технологій» [52]. 
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В основу нашого дослідження візьмемо визначення В. Седова, який 

визначає фахову компетентність майбутнього інженера-програміста «як 

сукупність професійних, комунікативних та особистісних здібностей і якостей, 

знань і умінь з фаху, що забезпечують здатність до здійснення професійної 

діяльності для досягнення усвідомленого результату» [123, 122]. 

Визначенню поняття «інтегральна компетентність» та проблемі її 

формування присвячені праці вітчизняних науковців: І. Пасенко [106], 

Г. Оборський, Л. Перпері, Г. Голобородько [97], О. Баранюк [6] та інші. 

У Постанові Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій» інтегральну компетентність 

визначають як здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних 

наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов [116]. 

І. Пасенко тлумачить інтегральну компетентність як сукупність 

складових: професійної, управлінської, стратегічної, соціальної, моральної, 

функціональної, корпоративної, правової [106]. 

Г. Оборський, Л. Перпері, Г. Голобородько доводять, що інтегральна 

компетентність за відповідним кваліфікаційним рівнем НРК виступає 

комплексною властивістю, яка дає змогу оцінити рівень якості засвоєння 

освітньої програми здобувачами освіти та визначають її як сукупність загальних 

і спеціальних компетентностей. В свою чергу загальні компетентності 

розподіляють на інструментальні, міжособистісні та системні, а спеціальні – на 

предметні, фахові та інноваційні [97].  

Так, О. Баранюк стверджує, що формування інтегральної компетентності 

покликане вирішити питання розриву між рівнем підготовки випускників вишів 

і вимогами з боку роботодавців, які зауважують, що випускникам вишів бракує 

умінь формувати мету програмного проєкту, виконувати колективну роботу та 

підтримувати комунікації, своєчасно завершувати розробку та впровадження 

програмних продуктів [6]. 
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Спираючись на вищезазначені визначення під інтегральною 

компетентністю майбутнього ІТ-фахівця надалі будемо вважати здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання чи практичні проблеми у сфері 

інформаційних систем і технологій, що характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних 

технологій. А структуру інтегральної компетентності майбутнього ІТ-фахівця 

визначимо як поєднання фахових і загальних компетентностей для досягнення 

вище зазначеної здатності [28]. 

Оскільки на сьогодні конкурентоспроможний ІТ-фахівець повинен 

володіти як професійними компетентностями, так і soft skills, при організації їх 

навчальної діяльності потрібно враховувати у якості передбачуваних результатів 

(цілі навчання). Роботодавці зі сфери інформаційних технологій очікують, що 

сучасні випускники ІТ-фаху будуть володіти різними вміннями, а саме: 

здатністю креативно мислити й управляти часом, навичками комунікації, 

нетворкінгу, керування проєктами та ефективній роботі в команді.  

Питанням визначення поняття та розвитку soft skills, як важливої 

складової конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій 

займаються: О. Глазунова, Т. Волошина [26, 27], Н. Длугунович [45], 

Л. Іванова [53], К. Коваль [61], В. Концедайло [66], К. Мартинюк [146], 

Ц. Скаффіді (C. Scaffidi) [210], О. Скорнякова [53], Н. Химиця [146], Л. Цапретз 

(L. Capretz, Ф. Ахмед (F. Ahmed) [168] та інші. 

Н. Длугунович трактує поняття soft skills «як навички, вміння та 

характеристики, які дозволяють бути успішними незалежно від компанії, її 

специфіки діяльності та направлення бізнесу. Дані якості відповідають за 

прийняття рішення та комунікацію. До них відносять: виявлення лідерських 

якостей та вміння працювати у команді, мотивація команди, вміння навчати, 

вміння проводити переговори, розв’язання конфліктів, вміння ставити та 

досягати поставлених цілей, управління часом, цілеспрямованість, презентаційні 

навики, ораторське мистецтво, навички ефективної комунікації, стресостійкість, 

креативність тощо» [45]. 
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На думку Н. Химиці та К. Мартинюк «soft skills – це збірний термін, який 

посилається на безліч варіантів поведінки, що допомагають людям в роботі, 

зокрема командній, а також забезпечують успішну соціалізацію» [146]. 

Погоджуємось із визначенням В. Концедайла, котрий у своєму 

дисертаційному дослідженні визначив «професійні м’які компетентності як 

комплекс неспеціалізованих компетентностей, що стосуються розв’язання 

проблем, взаємодії між людьми та відповідають за успішну участь у робочому 

процесі, високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих 

компетентностей, не пов’язані з конкретною сферою. Вони охоплюють такі 

аспекти поведінки, як: ситуаційна обізнаність, прийняття рішень, управління 

помилками, міжособистісне спілкування тощо» [66]. 

У нашому дослідженні формування переліку soft skills майбутніх фахівців 

з інформаційних технологій базувалося на визначених у стандарті вищої освіти 

за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» загальними компетентностями. 

До загальних компетентностей з розробки ІТ-проєкту віднесемо:  

‒ ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

‒ ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

‒ ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

‒ ЗК9. Здатність працювати в команді; 

‒ ЗК10. Здатність розробляти та управляти проєктами; 

‒ ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

‒ ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Загальні компетентності, що відображені в стандарті вищої освіти за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» були згруповані у такі категорії soft 

skills: навички особистої ефективності, комунікативні навички, управлінські, 

стратегічні та навички управління інформацією. 

До спеціальних (фахових) компетентностей з розробки ІТ-проєкту 

віднесемо: 



106 
 

‒ СК10. Здатність застосовувати методології, технології та 

інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу 

інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних 

технологій відповідно до вимог замовника. 

До програмних результатів навчання, що відображає рівень засвоєння 

даної компетентності, згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки» відноситься: 

ПР14. Володіти мовами системного програмування та методами розробки 

програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні 

технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології 

адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення  

Таким чином, завдання навчальних дисциплін і проєктної роботи 

студентів спрямовані на досягнення відповідних компетентностей в процесі 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій.  

При виконанні навчальних проєктів основними методами навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій є: проблемно-пошуковий, метод 

проєктів та змішаного навчання. 

Проблемно-пошуковий метод навчання майбутніх ІТ-фахівців передбачає 

створення проблемної ситуації з подальшим колективним обговоренням 

можливих підходів та шляхів до її вирішення з використанням хмарних сервісів. 

Проблемно-пошукові методи навчання, запропоновані М. Махмутовим, 

І. Лернером, А. Матюшкіним, направлені на підсилення розвиваючого впливу 

навчання. Застосування даного методу під час проєктного навчання  майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій дасть змогу узагальнити студентам 

попередньо набуті знання, активізувати їх мислення, розвинути ініціативність, 

вміння як самостійно, так і колективно знаходити шляхи вирішення проблемної 

ситуації. 

Одним з обов’язкових методів розробленої моделі є метод проєктів, 

розроблений Дж. Дьюї. Застосування даного методу, як зазначають 

В. Андрющенко, І. Зязюн, В. Кремень, вимагає виконання основних вимог, а 
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саме: формулюванні значущої проблеми, вирішення якої потребує інтегрованих 

знань та використання дослідницьких методів; значущості передбачуваних 

результатів; структурування змістової частини проєкту [96]. Застосування 

даного методу під час підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, забезпечує спрямованість навчання на колективну діяльність 

студентів та сприяє розвитку критичного мислення, особистісних навичок, вмінь 

застосовувати власні професійні знання для вирішення поставлених завдань від 

реалізації проєкту до його презентації. 

Основною технологією навчання, що забезпечить формування 

професійних компетентностей та soft skills у майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій є змішане навчання, що поєднує форми та методи навчання з 

використанням онлайн технологій. О. Коротун зазначає, що для успішного 

запровадження змішаного навчання необхідно дотримуватися таких основних 

принципів, як свідомості, активності та самостійності, наочності, міцності, 

послідовності, орієнтації на конкретних студентів та урахування їх 

індивідуальних особливостей, стимулювання та мотивації, інтерактивності, 

адаптивності, мобільності, гнучкості, відповідності технологіям навчання, 

відкритості навчального процесу [76]. Використання технологій змішаного 

навчання під час проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, дасть змогу ознайомити студентів з необхідним теоретичним 

матеріалом до навчального заняття, а під час нього організувати колективне 

виконання завдання проєкту, що сприятиме формуванню у студентів необхідних 

професійних компетентностей та soft skills.  

У змішаному навчанні важливо застосовувати різні форми організації 

освітнього процесу, серед яких: групова робота, яка здійснюється шляхом 

об’єднання студентів у групи для виконання певних проєктних завдань; 

індивідуальна робота, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для 

виявлення та розвитку індивідуальних особливостей студента в процесі навчання 

на основі особистісно-діяльнісного підходу; курсова робота передбачає 

самостійну навчально-наукову складову дослідницького характеру, яка 
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виконується індивідуально студентом ІТ-фаху з певної фахової дисципліни під 

час навчального семестру або колективно з окремих її розділів та спрямована на 

вивчення конкретної проблеми; дипломне проєктування (кваліфікаційна 

робота), яке передбачає теоретичне, системотехнічне або експериментальне 

дослідження складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в 

галузі комп’ютерних наук, яке характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних 

технологій [132]. 

Діяльнісний компонент методики використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх ІТ фахівців включає 4 етапи, відповідно до яких 

забезпечується розвиток професійних компетентностей та soft skills у студентів 

ІТ-фаху, сервіси та засоби, які необхідні на кожному етапі для формування 

визначених компетентностей під час даного етапу. На кожному з етапів 

студентам пропонуються ЕНК з розробленими ресурсами та інтегрованими 

хмарними сервісами для організації виконання проєктів в межах вивчення 

фахових дисциплін кожного навчального семестру. Для додаткового вивчення 

навчального матеріалу в ЕНК з фахових дисциплін студентам інтегрують масові 

відкриті онлайн курси (МВОК), таким чином розвиваючи у них мотивацію до 

поглиблення професійних компетентностей через самоосвітню діяльність, 

розвиваючи вміння працювати з хмарними сервісами для управління проєктами 

та колективної ІТ-розробки. 

На першому етапі (підготовчому) необхідно визначити рівень 

сформованості професійних компетентностей та soft skills за усіма складниками 

та забезпечити формування навичок роботи в команді, комунікативних та 

управлінських навичок в ході виконання колективних проєктів студентами 1 

курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» під час виконання проєктного 

завдання у межах однієї навчальної дисципліни «Інформаційні технології» з 

використанням хмарного сервісу для управління роботою команди Microsoft 

Teams. 
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На другому етапі (базовому) необхідно забезпечити формування у 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій професійних компетентностей, 

особистої ефективності в результаті участі у міні проєктах, групових та 

індивідуальних проєктних завданнях, курсових проєктах в межах фахових 

дисциплін з використанням сервісів для колективної ІТ розробки. Це було 

реалізовано зі студентами 2 курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» в рамках 

виконання курсового проєкту з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване 

програмування» з використанням хмарного сервісу для колективної ІТ-розробки 

GitHub. 

На третьому етапі (інтегральному) необхідно формувати у студентів 

ІТ-фаху професійні компетентності, навички стратегічного управління, 

особистої ефективності та управління інформацією, навичок з управління ІТ 

проєктами в процесі участі у міждисциплінарних проєктах з використанням 

сервісів для управління проєктами та колективної ІТ розробки. Даний етап був 

організований зі студентами 3 курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» через 

міждисциплінарний проєкт, який поєднував завдання в межах таких навчальних 

дисциплін, як: «Системний аналіз», «Вебтехнології та вебдизайн», «Економіка 

та бізнес». 

На четвертому етапі (підсумковому) необхідно формувати у студентів 

ІТ-фаху професійні компетентності, інтегральну компетентність з виконання ІТ 

проєктів, вміння управляти часом та навичок управління інформацією в процесі 

вивчення дисципліни «Управління ІТ-проєктами» та дипломного проєктування.  

Діагностично-результативний компонент окреслює методи 

оцінювання, до яких було віднесено: індикатори оцінювання професійних 

компетентностей з розробки ІТ-проєкту та soft skills студентів ІТ-фаху, таких як 

навичок особистої ефективності, комунікативних, управлінських, стратегічних 

навичок та навичок управління інформацією та відповідно рівні їх 

сформованості; методи оцінювання: контрольне завдання, опитування та 

підсумкова атестація.  
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Для оцінки рівня сформованості професійної компетентності з розробки  

ІТ-проєкту СК10, на основі праць Є. Кузьмінова [79], М. Таннера (M. Tanner), Л. 

Сеймура (L. Seymour) [217], Дж. Дауні (J. Downey), Н. Пауера (N. Power) [174] та 

інших (Додаток Г) виділимо наступні індикатори: 

‒ Навички з розробки ІТ-проєктів: розуміння принципів та методологій 

розробки програмного забезпечення; вміння визначати, документувати та 

аналізувати вимоги до програмного продукту; розуміння бізнес-аналізу та 

системного аналізу; розуміння бізнес-задач та їх специфікації; знання мов 

програмування та вміння застосовувати технології програмування для розробки 

програмних продуктів; вміння розробляти стратегії тестування та проводити 

тестування продукту; вміння здійснювати оцінку кінцевого продукту; 

‒ Навички управління проєктами: знання методологій ведення проєктів; 

знання процесів в проєктному менеджменті; вміння оцінювати обсяг робіт 

проєкту та здійснювати планування; здатність організовувати та координувати 

діяльність команди; вміння здійснювати постановку та пріоритезацію задач; 

вміння ідентифікувати ризики та застосовувати інструменти для їх управління; 

вміння управляти якістю проєкту. 

У нашому дослідженні ми виділяємо три рівні сформованості фахової 

компетентності СК10: низький, середній та високий. 

Низький рівень СК10 притаманний студентам, які не можуть самостійно 

визначити вимоги до програмного продукту, частково знають методології 

розробки програмного забезпечення, та застосування їх на практиці викликає 

труднощі. Під час розробки програмного продукту найчастіше діють за зразком, 

потребують активної участі викладача. Як правило такі студенти мають низький 

рівень фахових знань, не можуть підібрати необхідні інструментальні засоби для 

організації та координації роботи команди , частково можуть ідентифікувати 

ризики, але самостійний підбір інструментів для їх управління викликає 

труднощі. 

Середній рівень властивий студентам, які можуть самостійно визначити та 

проаналізувати вимоги до програмного продукту, розуміють принципи бізнес-
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аналізу та системно аналізу, але його проведення на практиці у них викликає 

труднощі. Фахові знання студентів поверхневі, знають необхідні мови 

програмування, але застосування технологій програмування для розробки 

програмних продуктів потребують участі викладача. Такі студенти можуть 

оцінити обсяг робіт проєкту, але здійснити повне планування та розподіл задач 

у них викликає труднощі. 

Високий рівень сформованості передбачає володіння студентами знань та 

навичок необхідних для визначення, аналізу та документування вимог до 

програмного продукту. Студенти можуть самостійно провести специфікацію 

бізнес-задач, знають необхідні мови програмування та вміють застосовувати 

технології програмування для розробки програмних продуктів; вміють 

розробляти стратегії тестування, проводити тестування продукту та здійснювати 

оцінку кінцевого продукту. Під час ведення та управління проєктом вміють 

оцінювати обсяг робіт, розподілити їх між учасниками команди та провести 

пріоритезацію поставлених задач. Володіють високим рівнем фахових знань, 

самостійно підбирають необхідні інструментальні засоби для управління 

необхідними процесами. 

На основі дослідження Н. Длугунович [45], К. Коваль [61],  В. Сараванан 

(V. Saravanan) [208] та інших (Додаток Д), розроблено такі індикатори 

оцінювання складників soft skills майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

[27]: 

‒ Особиста ефективність: здатність визначати мету та досягати 

поставленої цілі; вміння правильно розставляти пріоритети в завданнях у рамках 

обмеженого часу, раціонально розраховувати власний час; здатність зберігати 

цілісне емоційне ставлення до себе та своєї команди; розуміння власної 

відповідальності перед командою під час роботи над проєктом; вміння креативно 

взаємодіяти в команді (швидко й ефективно знаходити неочевидні успішні 

рішення для вирішення проблем, викликів та завдань); здатність візуалізувати, 

формулювати, вирішувати проблемні ситуації, приймаючи правильні рішення, з 
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урахуванням наявної інформації; вміння презентувати проєкт інвесторам або ж 

власній команді. 

‒ Комунікативні навички: вміння співпрацювати як з колегами, так і 

виконувати завдання самостійно; розуміння ролі та місця стратегічних 

комунікацій у системі управління командою; вміння чітко сформулювати свої 

потреби, свої очікування до команди і оточення; здатність аналізувати та 

розв’язувати конфліктні ситуації з огляду позицій та інтересів команди; вміння 

вести переговори, знає за яким алгоритмом та як уникнути помилок; здатність 

схиляти думку інших до своєї філософії та способу мислення; здатність 

приймати групові рішення.  

‒ Управлінські навички: вміння згуртувати групу та побудувати 

ефективну командну взаємодію для вирішення певних завдань; здатність 

організувати спільну діяльність і сформувати дієздатну команду; вміння 

сформувати систему комунікації в команді з використанням відповідних 

хмарних сервісів; здатність мотивувати всіх членів команди до активної 

діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей проєкту; вміння 

брати ситуацію під свій контроль; здатність впливати на команду з позиції ролі 

в проєкті або ж за допомогою своїх здібностей, уміння чи інших ресурсів. 

‒ Стратегічні навички: здатність довгостроково планувати на основі 

проміжних цілей проєкту; готовність приймати стратегічні рішення; здатність 

працювати в умовах ризику; готовність делегувати свої повноваження іншим 

членам команди. 

‒ Навички управління інформацією: здатність швидко визначати 

важливе та другорядне, ефективніше вирішувати проблеми, уважніше та 

результативніше справлятися з різними завданнями; вміння шукати, обробляти 

та створювати інформацію, а також критично осмислювати отримані дані; 

здатність цілеспрямовано шукати та систематизувати отримані дані; готовність 

оцінити повідомлення; здатність прийняти рішення відповідно до ситуації, 

робити вибір, який найбільше підходить; здатність вибудувати власну навчальну 

траєкторію, визначати цілі отримання нових знань та шляхи їх досягнень. 
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Оцінка рівня сформованості soft skills майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій також здійснювалась за трьома рівнями: низьким, 

середнім та високим.  

Низький рівень сформованості soft skills властивий студентам, які не здатні 

самостійно визначити мету проєкту, здійснюють лише короткострокове 

планування, можуть знайти необхідні дані, але систематизувати їх вдається лише 

за допомогою викладача чи колег. Студент не приймає участь в прийнятті 

групових рішень, виконує поставлені завдання іншими членами команди. 

Студенту не вдається самостійно побудувати командну взаємодію чи 

організувати спільну діяльність для вирішення поставлених завдань. Студент не 

може самостійно побудувати свою навчальну траєкторію та підібрати шляхи 

отримання необхідних знань. 

Середній рівень характеризується здатністю у студента самостійно 

визначити мету, вмінням правильно розставляти пріоритети в завданнях, але не 

завжди досягає поставлених цілей. Студент вміє співпрацювати як з колегами 

так і вирішувати завдання самостійно, але розв’язання конфліктних ситуацій 

дається важко. Приймає участь в плануванні роботи команди та обговорені 

проблемних ситуацій, але не готовий брати на себе відповідальність за їх 

вирішення. Студент використовує хмарні сервіси для комунікації в команді, але 

не бажає організовувати систему комунікації самостійною. Планування здійснює 

на основі проміжних цілей проєкту, не враховуючи кінцеву мету. Будують 

власну навчальну траєкторію виходячи з цілей навчання. 

Високий рівень притаманний студентам, які здатні самостійно визначити 

мету та досягати поставлених цілей, здатні приймати групові рішення та 

ситуацію під свій контроль. Студенти можуть самостійно згуртувати групу, 

організувати спільну діяльність, мотивувати інших членів команди до активної 

діяльності, побудувати ефективну командну взаємодію з використанням 

необхідних хмарних сервісів. Студенти здатні систематизувати та аналізувати 

отримані дані, приймати на основі них стратегічні рішення. Студенти можуть не 
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лише визначити власну навчальну траєкторію та цілі отримання нових знань,  а 

й шляхи їх досягнення. 

Модель демонструє зворотний зв’язок результатів рівнів сформованості 

професійних компетентностей та soft skills (визначається за допомогою 

результатів успішності, анкетування та педагогічного спостереження на основі 

визначених індикаторів оцінювання), технологічного, змістово-методичного та 

процесуального компонентів за умови отримання недостатньо рівня 

професійних компетентностей та soft skills з метою коригування вмісту 

вищезазначених компонентів. В процесі використання хмарних сервісів для 

організації проєктного навчання передбачено в кінці навчального семестру 

контроль підвищення рівня сформованості професійних компетентностей та soft 

skills майбутніх фахівців з інформаційних технологій, що здійснюється 

керівництвом ЗВО, науково-педагогічними працівниками (НПП) або ІТ-

фахівцями із складу ради роботодавців для виявлення та усунення недоліків під 

час організації різних типів колективних проєктів. 

 

2.2. Процедури використання хмарних сервісів для проєктного 

навчання майбутніх ІТ фахівців  

Відповідно до представленої в п. 2.1. моделі методики використання 

хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх ІТ фахівців, було 

визначено етапи: підготовчий, базовий,  інтегральний, підсумковий,  під час яких 

відбувалося формування необхідних навичок в ході виконання проєктних 

завдань з використанням хмарних сервісів. 

Метою першого етапу методики використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій  є 

формування навичок роботи в команді, комунікативних та управлінських 

навичок в ході виконання колективних проєктів у межах однієї навчальної 

дисципліни з використанням сервісів для управління проєктами.  

Цей етап призначений для формування у студентів не лише професійних  

компетентностей з розробки ІТ проєктів. Необхідність самостійного виконання 
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частини проєкту та співпраці сприяє формуванню soft skills, зокрема, 

комунікативних і лідерських. 

При проєктуванні хмарного середовища для виконання групових проєктів 

на базі MS Teams, так як саме він визначений одним із ефективних 

корпоративних інструментів для колективної роботи (п.1.2.), де основними 

ключовими акторами є: адміністратор, викладач та студент, є можливість 

інтегрувати всі необхідні сервіси для виконання групового проєкту в межах 

однієї дисципліни. Схема інтеграції сервісів для виконання колективного 

проєкту у  MS Teams подано на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Схема інтеграції сервісів для організації групової роботи у MS Teams 

Для організації групової роботи необхідно інтегрувати у єдине середовище 

інструменти для комунікації, управління проєктами та розміщення навчальних 

ресурсів, що входять до MS Teams та доповнюються додатковими 

інструментами. У MS Teams є можливість створити середовище для роботи 

кожної команди, в якому студенти мають доступ до навчальних ресурсів 

(ClassNotebook, OneDrive), інструментів комунікації (Завдання, Чат, Yammer), 

інструментів для управління проєктами (Наради, Planner, SharePoint). Дане 

середовище забезпечує взаємодію між викладачем та студентами (учасниками 

команд).  
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Крім того, у студентів є можливість інтеграції у середовище додаткових сервісів 

та інструментів: інструментів комунікації (Outlook, Skype), професійних 

інструментів (Visio, Excel, PHP, MySql, PacketTracer, Azure DevOps) та 

інструментів для представлення результатів роботи (Forms, Sway, Streem). 

Викладачі додатково можуть інтегрувати необхідні навчальні матеріали 

(ЕНК, МВОК, вебінари). 

Процедура використання хмарного сервісу MS Teams для виконання 

колективного проєкту представлено на рис. 2.3. 

Перед початком навчального семестру адміністратор здійснює 

зарахування студентів надаючи їм корпоративні акаунти до хмарної платформи  

Microsoft 365 вказуючи ліцензії на відповідні програмні продукти права доступу.  

Кожен студент перед початком роботи над проєктом  отримує логін та 

пароль та відповідно отримують доступ до середовища команди в хмарному 

сервісі MS Teams. 

Викладач планує проведення колективного проєкту перед початком 

навчального семестру. Для виконання такого проєкту у середовищі MS Teams 

викладач створює команди відповідно до необхідної кількості. Далі викладач 

додає студентів до команд згідно розподілу учасників, таким чином кожен 

студент отримує доступ до середовища команди, де студенти працюватимуть під 

час виконання колективного проєкту. Для надання студентам навчального 

матеріалу, інструкцій викладач використовує цифровий блокнот створений у 

сервісі Class Notebook для наповнення відповідним контентом. Після цього 

використовуючи сервіс Завдання викладач створює завдання проєкту та 

встановлює відповідні терміни їх виконання. Після цього студенти-учасники 

команд отримують повідомлення про нове заплановане завдання. 
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Рис. 2.3. Процедура використання хмарного сервісу MS Teams для виконання колективного проєкту (модель BPMN)
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Отримавши завдання учасники команд здійснюють відповідну роботу в 

середовищі MS Teams за розподіленими ролями та завданнями. Працюючи над 

колективним проєктом майбутні фахівці з інформаційних технологій 

комунікують та обмінюються повідомленнями використовуючи сервіс Чат. У 

хмарному сервісі Planner, який додатково інтегрований у середовище MS Teams 

студенти здійснюють розподіл задач між учасниками команд та керівник проєкту 

визначає відповідальних. Виконання будь якого завдання колективного проєкту 

здійснюється у створеному середовищі команди та відповідно всі напрацьовані 

матеріали зберігаються у інтегрованому сховищі  One Drive. По завершенню 

виконання всіх завдань проєкту, які заплановані викладачем, студенти 

відправляють свої роботи на оцінення. Далі викладач планує захист колективних 

проєктів та результатами якого оцінює виконані завдання студентами.  

Таким чином, здійснюючи організацію процесу колективного проєкту з 

використанням хмарного сервісу MS Teams у студентів формуються професійні 

компетентності та soft skills за усіма складниками, забезпечити формування 

навичок роботи в команді, комунікативних та управлінських навичок в ході 

виконання колективних проєктів майбутніми фахівцями з інформаційних 

технологій. 

На другому (базовому) етапі методики було використано сервіс GitHub 

під час виконання міні проєктів, групових та індивідуальних, курсових проєктах 

в межах вивчення фахових дисциплін. 

Метою цього етапу є розвиток у майбутніх ІТ-фахівців професійних 

компетентностей, особистої ефективності в результаті участі у міні проєктах, 

групових та індивідуальних проєктних завданнях, курсових проєктах в межах 

фахових дисциплін з використанням сервісів для колективної ІТ розробки. 

Для виконання навчальних проєктів з програмування, необхідно 

спроєктувати та створити середовище, яке поєднує ресурси ЕНК з дисципліни та 

сервісу GitHub. За результатами опитування експертів, наведеного у п.1.2., 

GitHub визначений як найбільш ефективний інструмент для виконання 



119 
 

навчальних проєктів з програмування. У ЕНК викладач розміщує необхідний для 

вивчення теоретичний матеріал (ресурси Книга, Урок) та термінологію курсу 

(ресурс Глосарій), завдання для виконання лабораторних робіт (ресурс 

Завдання), обмін корисними ресурсами та файлами (ресурс База даних). У сервісі 

GitHub команди студентів створюють власні проєкти, в яких далі мають змогу 

спільно працювати над написанням коду, використовувати репозитарій, 

створювати галуження коду, випускати релізи та комунікувати між собою при 

виконанні завдань навчального проєкту. Схема використання GitHub для 

навчальних проєктів в поєднанні з платформою Moodle представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4.  Схема інтеграції GitHub з платформою Moodle для організації 

колективної ІТ-розробки 

Процедура використання хмарного сервісу GitHub для виконання 

колективного ІТ-проєкту представлена на рис. 2.5. 

Організація та виконання даного процесу відбувається з виділенням двох 

ключових ролей: викладача та студента.  

Перед початком роботи над проєктом користувачам необхідно 

зареєструватися у сервісі GitHub. Після чого викладач створює проєкти та 

ознайомлює студентів із завданнями даних проєктів. Отримавши завдання 

проєкту студенти можуть паралельно приступити як до налаштування 

середовища роботи команди так і до безпосередньої командної розробки 

проєкту.  
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Рис. 2.5. Процедура використання хмарного сервісу GitHub для виконання колективного ІТ-проєкту (модель BPMN) 
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Студентам надається можливість встановлення GitHub клієнта на власний 

персональний пристрій або ж роботу у хмарі. Перейшовши до налаштувань 

проєкту студентам необхідно створити каркас проєкту та репозитарій. Після 

створення репозитарію та каркасу проєкту, інші учасники команди мають змогу 

відправити запит на отримання доступу до проєкту та його редагування.  

Для спільної роботи над проєктом, кожному з учасників команди 

необхідно клонувати проєкт у власний акаунт. Після проведення всіх 

налаштувань, студентам необхідно відправити посилання на створений проєкт 

викладачу. Командна робота над виконанням завдань проєкту складається з 

послідовного виконання декількох етапів всіма учасниками команди, а саме: 

написання коду, створення комміту, відправка комміту на віддалений 

репозитарій та відправка пул запиту для оновлення проєкту. Дану послідовність 

дій необхідно проводити після кожної ітерації. 

Викладач має можливість здійснювати перевірку виконання завдань 

проєкту, як під час роботи студентів, так і кінцевий результат роботи студентів 

над виконуванням завдання проєкту. 

З використанням даного процесу у студентів формуються професійні 

компетентності в результаті виконання завдань з професійно-орієнтованих 

дисциплін,  а також soft skills, таких як: здатність визначити мету та досягати 

поставленої цілі, вміння правильно розставляти пріоритети в завданнях в рамках 

обмеженого часу, раціонально розраховувати власний час, тощо. 

На третьому (інтегральному) етапі управління проєктною діяльністю 

студентів під час виконання міждисциплінарного проєкту здійснюється з 

використанням сервісу Jira, який визначений як найбільш ефективний сервіс для 

управління проєктами у експертному оцінюванні за відповідними критеріями, 

наведеними у п.1.2. Управління проєктною діяльністю відбувається при 

взаємодії трьох ключових ролей, а саме: викладача, лідера команди та учасника 

команди.  

Розвиток у студентів ІТ-фаху професійних компетентностей, стратегічного 

управління, особистої ефективності та управління інформацією, навичок з 
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управління ІТ-проєктами в процесі участі у міждисциплінарних проєктах з 

використанням сервісів для управління проєктами та колективної ІТ розробки. 

Хмаро-орієнтоване середовище інтегрального етапу, забезпечує студентів 

ІТ-фаху набором різних типів ресурсів та сервісів, які дають можливість 

використовувати: 

‒ онлайн академічні курси Microsoft Imagine Academy, Cisco 

Networking Academy; різноманітні масові відкриті онлайн курси (МВОК), такі як 

Coursera, edX, Prometheus, Khana Academy, Udemy та інші;  

‒ інструменти для управління проєктами: Microsoft Teams, Jira, Trello, 

Asana, YouTrack;  

‒ професійно-орієнтоване програмне забезпечення та сервіси: 

Microsoft Office 365, Visual Studio, draw.io, Microsoft Visio, сервіси для 

колективної ІТ-розробки (GitHub, Bitbucked, DeployBot, Phabricator, BeanStalk);  

‒ інструменти для презентації та поширення результатів роботи: 

Microsoft Power Point, Sway, Miro. 

Схема інтеграції сервісів для виконання колективного проєкту 

інтегрального етапу представлена на рисунку 2.6. 

 
Рис. 2.6. Схема інтеграції сервісів для виконання колективного проєкту 

Процедура використання хмарного сервісу Jira для виконання 

міждисциплінарних проєктів представлена на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Процедура використання хмарного сервісу Jira для виконання міждисциплінарних проєктів (модель BPMN)
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Проєктування хмаро-орієнтованого середовища для виконання 

міждисциплінарного проєкту надає можливість викладачам обрати доступні 

засоби для виконання завдань проєкту, інтегрувати необхідні сервіси та 

ресурси у створене середовище, забезпечити комунікацію як між викладачами, 

що викладають дисципліни проєкту, так і з командами студентів; для студентів 

з’являється можливість ефективно планувати етапи виконання проєкту, 

розподіляти завдання між учасниками команди та контролювати їх виконання, 

організовувати колективну роботу для створення кінцевого продукту проєкту. 

Викладач перед початком проєкту створює завдання та знайомить з 

ним студентів. Після знайомством з завданням лідеру команди та її учасникам 

необхідно зареєструватись в системі. 

Учасники команд долучаються до участі у міждисциплінарному 

проєкті реєструючись у хмарному сервісі Jira, де лідер команди налаштовує 

проєкт та додає відповідних студентів. Лідер кожної команди призначає ролі 

кожному учаснику команди (менеджеру проєкту, архітектору, розробнику, 

дизайнеру) після чого кожен з них отримує доступ до проєкту команди. Після 

розподілу  таких ролей лідер команди розподіляє завдання проєкту на 

конкретні задачі та відповідно встановлює чіткі терміни їх виконання та 

відповідальних за кожен етап колективного проєкту. Лідер команди також 

обов’язково визначає пріоритетність кожної поставленої задачі для всіх 

учасників його команди, після вони отримують визначені для них задачі з 

відповідними термінами їх виконання. Розпочавши виконання задач згідно їх 

пріоритетності кожен учасник команди встановлює статуси задач “В роботі”. 

Виконавши кожну задачу міждисциплінарного проєкту студенти змінюють 

статус “В роботі” на “Готово”, таким чином лідер команди може 

контролювати всі етапи виконання проєкту, та якість виконаних робіт своєї 

команди. Після присвоєння задачі статусу “Готово” учасником команди 

лідером команди здійснюється перевірка правильності його виконання. У разі, 

не правильного або не повного виконання завдання, лідер команди може 

повернути задачу “В роботу”, змінивши її статус. Якщо завдання виконано 
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правильно, дана задача відправляється лідером команди задача відправляється 

на перевірку викладачу. Викладачем також оцінюється правильність 

виконання поставленого завдання, та у випадку необхідності доопрацювання 

знову повертається “В роботу” учасникам команди. У випадку коректного 

виконання завдань, викладач проводить оцінку проєкту. 

Використання даного процесу дозволяє сформувати у майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій професійні компетентності з фахових 

дисциплін залучених до проєкту та soft skills, а саме: навичок стратегічного 

управління, особистої ефективності, управління інформацією та навичок 

управління ІТ-проєктами. 

На четвертому (підсумковому) етапі методики забезпечується 

розвиток у студентів ІТ-фаху професійних компетентностей, інтегральної 

компетентності з виконання ІТ-проєктів, вміння управляти часом та навичок 

управління інформацією в процесі дипломного проєктування. 

Студенти самостійно формують персональне е-середовище шляхом 

добору професійно-орієнтованого програмного забезпечення необхідного для 

виконання завдань дипломного проєктування, а також додаткових хмарних 

сервісів та ресурсів, які на даному етапі дадуть змогу планувати студенту 

власну роботу, управляти часом та інформацією в процесі дипломного 

проєктування. При колективному виконанні дипломного проєктування 

студентам, підбираючи необхідні інструменти, додатково потрібно 

враховувати можливість спільної роботи, налаштування комунікації та 

відслідковування як власних результатів, так і інших учасників команди.  

Таким чином, розвиток професійних компетентностей та soft skills 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій значною мірою залежить від 

правильного управління проєктною роботою студентів з використанням 

хмарних сервісів колективної роботи. 
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2.3. Зміст, форми та методи навчання з використанням хмарних 

сервісів для різних типів проєктів 

З метою формування необхідних навичок та отримання досвіду такої 

роботи, в процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

необхідно використовувати різні типи проєктів. До таких проєктів 

відносяться: індивідуальні та колективні проєкти, монопроєкти та 

міждисциплінарні проєкти. Для кожного типу проєкту у нашому дослідженні 

було визначено і описано хмарні сервіси та процедури їх використання.  

На першому та другому етапі методики використання хмарних сервісів 

для проєктного навчання пропонується під час виконання монопроєктів. В 

межах навчальних практик та професійно-орієнтованих дисциплін 

монопроєкти сприяють формуванню тих вмінь та навичок, які будуть 

вдосконалені та розвинуті у певну інтегративну здатність виконувати реальні 

професійні завдання.  

Для організації проєктної роботи студентів на першому та другому етапі 

методики необхідно виділити такі етапи: постановки завдання (1), 

структурування проєкту та поділ на конкретні задачі (2), розподіл ролей, 

визначення термінів та відповідальних (3), виконання завдань проєкту (4), 

оцінювання якості виконання завдань (5), формування звіту про виконану 

роботу (6), представлення результатів (7), що наведено на рис. 2.8. 

У навчальному плані підготовки фахівців з інформаційних технологій на 

першому етапі, який є початком методики потрібно сформувати soft skills, які 

необхідні для успішного виконання проєкту: навички роботи в команді, 

комунікативні та управлінські навички. З цією метою обрано дисципліну 

«Інформаційні технології» під час якої проєкт пропонувався в межах 

навчальної практики. Під час кожного з етапів проєктної роботи у межах 

навчальної практики з дисципліни формуються у студентів здатність 

організувати спільну діяльність і сформувати дієздатну команду, вміння 

сформувати систему комунікації в команді, з використанням відповідних 

хмарних сервісів, вміння брати ситуацію під свій контроль, вміння згуртувати 
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групу та побудувати ефективну командну взаємодію для вирішення певних 

завдань тощо. Оскільки навчальна практика (технологічна, проєктно-

технологічна) проводиться після завершення теоретичного навчання, то   

 

 

 

Рис. 2.8. Схема етапів організації проєктної роботи студентів 

важливо формувати завдання для навчальної практики на основі практико-

орієнтованого підходу. Таким чином, навчальна практика стане тим етапом 

навчальної діяльності студентів, під час якого застосовуються набуті навички 

з окремих дисциплін. В університеті навчальна практика є важливим 

інструментом для професійного самовизначення та становлення майбутнього 

фахівця. Під час проходження навчальної практики особлива увага 

приділяється сучасним методам, формам, засобам, інструментам та сервісам в 

галузі їх майбутньої професії відповідно до освітнього ступеня; формуванню 
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у них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань, професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних 

ринкових і виробничих умовах, вихованню потреби систематично 

поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  

На цьому етапі варто зосередитися на застосування проблемних, проєктних та 

практико-орієнтованих методів у навчанні студентів. Поряд з переліченими 

методами варто застосовувати метод перевернутого навчання, оскільки для 

навчальних практик характерне опрацювання студентами теоретичного 

матеріалу самостійно поза аудиторією, а безпосередньо під час практики 

виконання практико-орієнтованих завдань. На даному етапі для виконання 

поставлених завдань та організації роботи команди доцільно використати 

хмарний сервіс Microsoft Teams, як такий що відповідає визначеним критеріям 

добору, та дасть змогу сформувати середовища роботи команд, здійснити 

постановку задач учасникам команди, планувати спільну роботу та 

інтегрувати додаткові інструменти необхідні для виконання завдань проєкту. 

Під час другого етапу пропонуються колективні монопроєкти під час 

вивчення професійних дисциплін або виконання курсових робіт в межах таких 

дисциплін, що дасть змогу забезпечити формування у майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій професійних компетентностей та soft skills з 

використанням сервісів для колективної ІТ розробки, а саме: здатність 

визначити мету та досягати поставленої цілі, вміння правильно розставляти 

пріоритети в завданнях в рамках обмеженого часу, раціонально розраховувати 

власний час, навички з розробки ІТ-проєкту, тощо. На цьому етапі визначено 

дисципліни для ефективного формування  вказаних навичок. Серед таких 

дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Технології створення 

програмних продуктів», «Крос-платформне програмування» тощо. Відповідно 

до визначеного змісту таких проєктів, потрібно підібрати форми та методи 

навчання, які дадуть змогу сформувати у студентів необхідні вміння та 

навички на даному етапі. Поряд з методом проєктів, для вивчення 

теоретичного матеріалу та виконання поставлених завдань варто 
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застосовувати метод змішаного навчання, при якому частину матеріалу 

студенти засвоюватимуть онлайн, частково самостійно управляючи своїм 

часом та темпом навчання та виконання завдань. Для організації проєктів в 

поєднані з методом змішаного навчання доцільно застосовувати ЕНК в 

поєднанні з хмарними сервісами для розробки ІТ-проєктів. Таким хмарним 

сервісом, який найбільше відповідає критеріям добору, виступає сервіс 

GitHub, що надасть студентам можливість використовувати вбудований 

редактор коду, колективно працювати над кодом програми, управляти 

версіями коду та обговорення його з іншими учасниками команди. 

Іншим типом проєктів, які рекомендуються до виконання на 3 етапі 

методики виступають міждисциплінарні проєкти. На цьому етапі для 

формування навичок особистої ефективності, стратегічних навичок та навичок 

управління інформацією, а також навичок з розробки ІТ-проєкту та управління 

проєктами визначено зміст міждисциплінарного проєкту з трьох дисциплін 

«Системного аналізу», «Вебтехнологій та вебдизайну», «Економіки та 

бізнесу». Відповідно до визначеного викладачами змісту міждисциплінарного 

проєкту необхідно підібрати методи та форми навчання, як традиційні так і 

хмаро-орієнтовані. Традиційні форми та методи навчання слід застосовувати 

при вивчені теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт з 

залучених до проєкту дисциплін. Зокрема, метод перевернутого навчання 

доцільно застосовувати з метою опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням ресурсів ЕНК під час самостійної роботи. Під час аудиторної 

роботи варто організувати роботу студентів в групах над виконанням 

практично-орієнтованих завдань, які є частиною проєкту. Хмаро-орієнтовані 

методи навчання доцільно застосовувати для комунікації, спільної роботи над 

виконанням завдань проєкту в ХОС. 

Таким чином варто поєднати метод проєктів та метод перевернутого 

навчання, коли студенти вивчатимуть теоретичний матеріал і виконуватимуть 

практичні роботи самостійно, а в аудиторії працюватимуть над вирішенням 

проблем проєкту. 
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Поєднання підібраних хмарних сервісів забезпечує студентів ІТ-фаху 

набором різних типів ресурсів та сервісів, які дають можливість 

використовувати для перевернутого навчання:  

‒ до навчальних занять в межах самостійної роботи е-ресурсами: 

ЕНК відповідно до навчального плану підготовки фахівців використовуючи 

платформу LMS Moodle; Academy Khana; онлайн курсами провідних 

технологічних компаній Microsoft та Cisco, відповідно Microsoft Imagine 

Academy, Cisco Networking Academy; Massive Open Online courses (МООС), 

такими як Coursera, Udemy, Prometheus, edX, Khana Academy та інші; 

‒ в аудиторії професійно-орієнтованим програмним забезпеченням 

та хмарними сервісами, а саме: Microsoft Office 365; Visual Studio; draw.io; 

сервіси для колективної ІТ-розробки (GitHub, Bitbucked, DeployBot, 

Phabricator, BeanStalk); Miro; 

‒ для співпраці за межами університету сервісами для управління 

колективними проєктами, такими як: Microsoft Teams, Jira, Trello, Asana, 

YouTrack. 

Схема поєднання хмарних сервісів для організації перевернутого 

навчання в рамках міждисциплінарного проєкту представлена на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Схема поєднання хмарних сервісів для організації перевернутого 

навчання в рамках міждисциплінарного проєкту  
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Етапи для організації міждисциплінарного проєкту визначено та 

описано у [28]. Узагальнюючи виділимо 8 етапів виконання такого 

колективного проєкту за технологією перевернутого навчання, а саме: 

постановка завдання та опрацювання теоретичного матеріалу (1); 

структурування завдання та поділ на конкретні задачі (2); розподіл ролей, 

визначення термінів та відповідальних (3); виконання базових завдань (4); 

спільна робота команди з виконання завдання (5); оцінка якості виконаного 

завдання (6); формування звіту за виконану роботу (7); представлення 

результатів (8). 

На рис. 2.10 наведено схему одного із циклів виконання завдань 

міждисциплінарного проєкту за технологією перевернутого навчання з 

використанням хмарних сервісів колективної роботи. 

 

Рис. 2.10. Схема одного циклу міждисциплінарного проєкту за 

технологією перевернутого навчання з використанням хмарних сервісів 

колективної роботи  

До початку навчального заняття: для виконання кожного завдання 

проєкту напередодні викладачам необхідно розробити інструкції, а необхідні 

навчальні матеріали розмістити в ЕНК з кожної дисципліни. Таким чином 
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студенти до занять матимуть змогу засвоювати базові теоретичні матеріали в 

ЕНК відповідних дисциплін, знайомитись із завданнями проєкту, 

реєструватись та добирати МООСs для самостійного вивчення необхідного 

матеріалу. Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу необхідного 

студентам для виконання завдань доцільно організувати на лекційних заняттях 

почергово з кожної дисципліни відповідно до графіку.  Студентів потрібно 

ознайомити із професійно-орієнтованим програмним забезпеченням та 

сервісами для управління проєктами, підібраних викладачами для виконання 

кожного етапу міждисциплінарного проєкту. 

Таблиця 2.1.  

Організація міждисциплінарного проєкту за технологією 

перевернутого навчання з використанням хмарних сервісів: до 

аудиторного заняття 

Зміст етапу Діяльність Інструменти Компетентність 

До заняття 

Постановка 

завдання та 
опрацювання 
теоретичного 
матеріалу 

‒ ознайомлення 

із метою та 
завданням 
проєкту; 
‒ вивчення 
теоретичного 
матеріалу в ЕНК; 
‒ реєстрація та 
добір МВОК; 

‒ проходження 
онлайн курсів 

‒ LMS Moodle; 

‒ Cisco 
Academy; 
‒ Prometheus; 
‒ Coursera; 
‒ Microsoft 
Imagine 
Academy; 
‒ Udemy; 

‒ Academy 
Khana 

‒ самоосвітня; 

‒ професійна; 
‒ здатність до 
пошуку, 
оброблення та 
аналізу 
інформації з 
різних джерел 

Під час навчального заняття: щотижня для студентів доцільно 

організовувати інтерактивні лекції та лабораторні роботи. Під час таких занять 

студентам пропонувати розробити проєкт на основі завдань з визначених 

дисциплін міждисциплінарного проєкту. Під час першого заняття 

передбачається ознайомлення з тематикою та завданнями проєкту з 

деталізацією відповідно до кожної дисципліни, розподілити студентів на 

команди та в межах команди здійснити розподіл ролей та зон відповідальності 
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кожного учасника команди, в межах команди визначити терміни виконання та 

відповідальних за кожне завдання проєкту.  

Таблиця 2.2.  

Організація міждисциплінарного проєкту за технологією 

перевернутого навчання з використанням хмарних сервісів: під час 

аудиторного  заняття 

Зміст етапу Діяльність Інструменти Компетентність 
Під час заняття 

Структурування 
завдання та 
поділ на 

конкретні 
задачі 

‒ оцінювання 
складності 
завдання; 

‒ пошук 
варіантів 
вирішення 
завдання; 
‒ - розподіл 
завдання на окремі 
задачі 

‒ Microsoft 
Teams; 
‒ Jira; 

‒ Trello; 
‒ Asana; 
‒ YouTrack 

‒ вміння 
працювати в 
команді; 

‒ знання та 
розуміння 
предметної 
області; 
‒ вміння 
приймати 
рішення 

Розподіл ролей, 
визначення 
термінів та 
відповідальних 

‒ розподіл ролей 
та зон 
відповідальності 
кожного учасника 

команди; 
‒ визначення 
відповідальних за 
виконання кожної 
задачі; 
‒ визначення 
термінів виконання 
кожної задачі 

‒ Microsoft 
Teams; 
‒ Jira; 
‒ Trello; 

‒ Asana; 
‒ YouTrack 

‒ вміння 
працювати в 
команді; 
‒ вміння 

приймати 
рішення 

Виконання 
базових завдань 

‒ розв’язування 
практичних завдань 
відповідно до мети 

виконання завдання  
‒ консультування 
з викладачем з 
проблемних питань  

‒ GitHub; 
‒ Bitbucked; 
‒ DeployBot; 

‒ Phabricator; 
‒ BeanStalk; 
‒ професійно-
орієнтоване 
програмне 
забезпечення та 
сервіси 

‒ професійні; 
‒ інтегральна; 
‒ вміння 

застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуацій 



134 
 

Завданням студентів в такому випадку є зрозуміти проблему, оцінити 

складність робіт, знайти варіанти їх вирішення, поділити отримані завдання на 

окремі задачі, застосувати теоретичні та практичні знання здобуті до початку 

занять для вирішення завдань проєкту. Під час навчальних занять студенти 

отримуватимуть консультацію викладача по ходу виконання, здобуватимуть 

базові навички під час виконання конкретних завдань за допомогою 

професійно-орієнтованого програмного забезпечення та сервісів хмаро-

орієнтованого середовища університету.  

Після навчального заняття: учасникам команд необхідно колективно 

виконувати завдання проєкту з кожної дисципліни, співпрацювати 

використовуючи сервіси для управління проєктами та колективної ІТ-

розробки. В процесі виконання такого проєкту необхідно організувати оцінку 

виконаних завдань студентами як особисто, так і іншими учасниками команди, 

при необхідності, доопрацьовуючи задачі до відповідного професійного рівня, 

створюючи звіти у вигляді презентації, в якому відображати результати 

роботи команди на всіх етапах проєкту. В кінцевому результаті кожній 

команді необхідно презентувати результати свого проєкту. Оцінювання 

готовності до впровадження таких проєктів варто здійснювати не тільки 

викладачам, а й учасникам інших команд. 

В табл. 2.3 більш детально визначено види діяльностей, під час реалізації 

кожного етапу проєкту, в процесі яких студенти розвиватимуть професійну, 

інтегральну, самоосвітню компетентності та soft skills, для кожного з 

перерахованих вище етапів міждисциплінарного проєкту з використанням 

хмарних сервісів.  

Таким чином виконання подібних міждисциплінарних проєктних 

завдань передбачатиме діяльності за певними етапами, в результаті яких 

розвивалися професійна, інтегральна, самоосвітня компетентності, а також 

комунікативні, міжособистісні, лідерські навички, навички роботи у команді 

та управління часом, так звані soft skills. 

 



135 
 

Таблиця 2.3.  

Організація міждисциплінарного проєкту за технологією 

перевернутого навчання з використанням хмарних сервісів: після 

аудиторного заняття  

Зміст етапу Діяльність Інструменти Компетентність 

Після заняття 

Спільна робота 
команди з 
виконання 
завдання 

‒ поетапне 
виконання завдань 
проєкту з кожної 
дисципліни (аналіз 
предметної області, 
розробка сайту, 
розрахунок 

економічної 
ефективності 
проєкту) 

‒ GitHub; 
‒ Bitbucked; 
‒ DeployBot; 
‒ Phabricator; 
‒ BeanStalk; 
‒ професійно-
орієнтоване 

програмне 
забезпечення та 
сервіси  

‒ професійні; 
‒ інтегральна; 
‒ вміння 
застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуацій 

Оцінка якості 
виконаного 
завдання 

‒ оцінювання 
особисто виконаних 
завдань; 
‒ оцінювання 
завдань, виконаних 
іншими учасниками 
команди; 
‒ доопрацювання 

завдань 

‒ Microsoft 
Teams; 
‒ Jira; 
‒ Trello; 
‒ Asana; 
‒ YouTrack 

‒ вміння бути 
критичним і 
самокритичним; 
‒ вміння 
оцінити та 
забезпечити 
якість 
виконуваних 

робіт 
Формування 
звіту за 

виконану 
роботу 

‒ створення звіту 
роботи команди над 

проєктом 

‒ Power Point 
Online; 

‒ Sway 

‒ здатність 
візуалізувати, 

формулювати, 
вирішувати 
проблемні 
ситуації, 
приймаючи 
правильні 
рішення, з 
урахуванням 

наявної 
інформації 

Представлення 

результатів 

‒ розміщення 

звіту; 
‒ оцінювання 

‒ Miro ‒ вміння 

презентувати 
проєкт інвесторам 
або ж власній 
команді 
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Четвертий етап методики передбачає роботу студента над виконанням 

дипломного проєкту. У таблиці 2.4. подано зміст, види діяльності та 

інструменти, які використовують студенти для формування професійних  

компетентностей, інтегральної компетентності з виконання ІТ проєктів, 

вміння управляти часом та навичок управління інформацією. 

Таблиця 2.4. 

Організація дипломного проєктування  з використанням хмарних 

сервісів 

Зміст етапу Діяльність Інструменти Компетентність 

Індивідуальна, 
самостійна 
робота 
студента над 
розробкою 
дипломного 
проєкту 

‒ поетапне 
виконання завдань 
проєкту з (аналіз 
предметної області, 
проєктування, 
розробка програмного 
продукту, тестування, 

розрахунок 
економічної 
ефективності 
проєкту); 
‒ консультування з 
дипломним 
керівником; 
‒ консультування з 

представниками 
предметної області 
(підприємство); 
‒ презентація 
результатів проєкту; 

‒ GitHub; 
‒ Bitbucked; 
‒ DeployBot; 
‒ Phabricator; 
‒ BeanStalk; 
‒ професійно-
орієнтоване 

програмне 
забезпечення 
та сервіси, 
підібране 
відповідно до 
потреб; 

‒ професійні; 
‒ інтегральна з 
розробки ІТ-
проєкту; 
‒ вміння 
управляти 
часом; 

‒ навички 
управління 
інформацією 

Під час виконання дипломного проєкту студенти індивідуально 

працюють над виконанням завдань проєкту, поетапно проводячи аналіз 

предметної області, проєктування, розробку програмного продукту, 

тестування та оцінку його економічної ефективності. Під час кожного етапу 

студенти мають можливість отримати консультацію як наукового керівника, 

так і представників предметної області, що дасть змогу студентам 
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продемонструвати отримані знання, професійні уміння та навичок відповідно 

до вимог стандартів вищої освіти. 

 

Висновки до розділу ІІ 

У другому розділі «Методика використання хмарних сервісів 

колективної роботи для організації проєктного навчання» розроблено та 

описано модель методики використання хмарних сервісів для проєктного 

навчання з метою підвищення рівня сформованості професійних 

компетентностей та soft skills майбутніх фахівців з інформаційних технологій, 

розроблено індикатори та визначено рівні сформованості професійних 

компетентностей та soft skills; описано методику управління проєктною 

роботою студентів з використанням хмарних сервісів колективної роботи, 

змодельовано процеси використання хмарних сервісів для проєктного 

навчання, та використання хмарних сервісів для виконання різних типів 

проєктів. 

Визначено компоненти моделі методики використання хмарних 

сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, яка включає цільовий, концептуальний, змістово-методичний, 

діяльнісний та діагностично-результативний компоненти. 

До концептуального компоненту віднесено теорії навчання, такі як 

когнітивна, проблемного навчання; принципи навчання, а саме гнучкості, 

активності та самостійності, зв’язку навчання з практичною діяльністю та 

методологічні підходи  до навчання: системний, синергетичний, діяльнісний 

та компетентнісний. 

Змістово-методичний компонент включає затверджені стандарти 

підготовки ІТ-фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

відповідні освітні програми, навчальні плани підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій, професійні компетентності та soft skills студента 

ІТ-фаху, робочі навчальні програми дисциплін, а також методи (проєктів, 
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змішаного навчання та проблемно-пошуковий) та форми (групова робота, 

індивідуальна робота, курсові проєкти, дипломне проєктування) навчання. 

Діяльнісний компонент включає 4 етапи (підготовчий, базовий, 

інтегральний, підсумковий) відповідно до яких забезпечується розвиток 

професійних компетентностей та soft skills у студентів ІТ-фаху, хмарні сервіси 

та засоби, які застосовуються на кожному етапі методики та компетентності, 

які формуються у студента під час кожного з етапів. 

Діагностично-результативний компонент окреслює методи 

оцінювання, до яких було віднесено: індикатори оцінювання професійних 

компетентностей з розробки ІТ-проєкту, навичок особистої ефективності, 

комунікативних, управлінських та стратегічних навичок, навичок управління 

інформацією та відповідно рівні їх сформованості; методи оцінювання: 

контрольне завдання, опитування, підсумкова атестація. 

Розроблена модель методики 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; в результаті чого у студентів 

підвищиться рівень сформованості професійних компетентностей та soft skills.  

 На кожному з чотирьох етапів методики використання хмарних 

сервісів для проєктного навчання студентів ІТ-фаху здійснюється формування 

хмаро-орієнтованого середовища, яке включає необхідні змістовні, 

технологічні, комунікаційні та компетентнісні компоненти. На підготовчому 

етапі студенти працюють над колективними проєктами в межах однієї 

дисципліни з метою формування та розвитку загальних компетентностей. На 

базовому етапі студентам пропонуються завдання з міні проєктів, групових та 

індивідуальних проєктів під час вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін. Інтегральний етап реалізується під час виконання 

міждисциплінарних проєктів, завдання до яких формуються на основі 

вивчення декількох навчальних дисциплін. Підсумковий етап передбачає 

дипломне проєктування. 
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Розроблено та обґрунтовано схеми інтеграції сервісів для використання 

на різних етапах методики та розроблено процедури їх використання, зокрема 

для використання сервісів Microsoft Teams, GitHub та Jira. Сервіс Microsoft 

Teams доцільно використовувати для виконання колективних та монопроєктів. 

При виконанні міні проєктів, групових та індивідуальних, курсових проєктів, 

основним завданням, яких є ІТ-розробка варто використовувати GitHub. 

Сервіс Jira варто застосовувати при управлінні ІТ-проєктами в процесі 

виконання міждисциплінарних проєктів. 

Основні результати дослідження, викладені в розділі, відображено в 

таких публікаціях автора: [39], [71], [28], [29], [73], [30], [32], [31], [72], [70], 

[74], [180], [200]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ КОЛЕКТИВНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У розділі охарактеризовано організацію та проведення педагогічного 

експерименту; визначено гіпотезу дослідження; експериментально перевірено 

методику використання хмарних сервісів колективної роботи для проєктного 

навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій; виміряно рівень 

сформованості професійних компетентностей та soft skills. Застосовано 

статистичні методи опрацювання отриманих результатів для підтвердження 

достовірності результатів дослідження. 

 
3.1. Етапи та методика дослідження  

 
Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що використання 

хмарних сервісів для управління проєктами та колективної ІТ розробки є 

ефективним засобом для успішного підвищення професійних 

компетентностей та soft skills майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 

Провідна ідея концепції дослідження відображена у гіпотезі, яка 

ґрунтується на припущені: якщо процес підготовки майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій здійснювати за спеціально розробленою 

методикою, яка базується на використанні хмарних сервісів для проєктного 

навчання та колективної ІТ розробки, то це сприятиме підвищенню рівня 

сформованості професійних компетентностей та soft skills студентів. 

Для перевірки гіпотези дослідження проведено педагогічний 

експеримент, який складався із теоретичного обґрунтування вихідних 

положень дослідження, застосування статистичних методів опрацювання 

результатів проведеного експерименту та впровадження розроблених автором 

рекомендацій. 
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Дослідження здійснювалось протягом чотирьох років і охоплювало 

такі етапи науково-педагогічного пошуку: підготовчий (2016 − перша 

половина 2017 рр.), констатувальний (друга половина 2017 р.), 

експериментальний (2018 − перша половина 2019 рр.) та контрольний (друга 

половина 2019 − перша половина 2020 рр.). 

На підготовчому етапі (2016 − перша половина 2017 рр.) здійснено 

теоретичний аналіз стану проблеми дослідження, проаналізовано поняття та 

класифікацію проєктів, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання 

дослідження, проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід використання 

технологій проєктного навчання у підготовці майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій.  

На констатувальному етапі (друга половина 2017 р.) сформульовано 

гіпотезу дослідження, здійснено аналіз та визначено критерії добору хмарних 

сервісів для управління проєктами та колективної ІТ розробки, визначено 

експериментальні методики та програму дослідження, учасників 

експерименту, визначено етапи формування професійних компетентностей та 

soft skills в процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

та проведено експериментальні дослідження різних етапів. 

На експериментальному етапі (2018 − перша половина 2019 рр.) 

здійснено експериментальну перевірку гіпотези, розроблено модель 

використання хмарних сервісів проєктного навчання майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій ЗВО та описано методику використання хмарних 

сервісів для проєктного навчання студентів ІТ-фаху, а також 

експериментальним шляхом перевірено ефективність запропонованої 

методики. 

На контрольному етапі (друга половина 2019 − перша половина 2020 

рр.) здійснено систематизацію, узагальнення й опрацювання одержаних 

результатів кінцевого вимірювання рівнів сформованості професійних 

компетентностей та soft skills майбутніх фахівців з інформаційних технологій, 

зіставлення одержаних експериментальних результатів з прогнозованими, 



142 
 

формулювання загальних висновків дослідження, впроваджено результати 

дослідження у процес підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій у вітчизняних ЗВО. Розроблено методичні рекомендації для 

виконання міждисциплінарного проєкту з дисципліни «Системний аналіз», 

«Вебтехнології та вебдизайн», «Економіка та бізнес», що підсумовують 

результати дослідження. Здійснено оформлення рукопису дисертаційної 

дослідження, визначено перспективи подальших досліджень означеної 

проблеми.  

Результати даного дослідження відображено в рукописі та визначено 

шляхи продовження наукового пошуку за даною проблематикою. 

В процесі проведення дослідно-експериментальної роботи автор 

особисто брала участь у апробації та практичному впровадженні основних 

положень дослідження: проведенні серії практичних семінарів для НПП з 

використання сервісів та ресурсів в організації освітнього процесу, 

консультацій, бесід з НПП та студентами, що проводились відповідно до 

Плану діяльності навчальної лабораторії «Microsoft Imagine Academy» на 

факультеті інформаційних технологій НУБіП України, навчальних заходів 

педагогічних експериментів, що проводилися за участю автора у НДР 

«Створення гібридного хмаро орієнтованого інформаційно-освітнього 

середовища вищого навчального закладу аграрного профілю» ДР 

№0116U001594, 2015-2017 рр. 

Впровадження результатів дослідження здійснювались в ході:  

‒ організації проєктів в межах однієї дисципліни «Об’єктно-

орієнтоване програмування»; 

‒ організації міждисциплінарних проєктів при вивченні дисциплін 

«Системний аналіз», «Вебтехнології та вебдизайн», «Економіка та бізнес» для 

студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за 

авторською методикою у НУБіП України;  

‒ обговорення результатів дослідження на засіданні кафедри 

інформаційних і дистанційних технологій та науковій раді НУБіП України, а 
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також Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Системи навчання і 

освіти в комп’ютерно-орієнтованому середовищі» Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України; 

‒ проведення серії практичних семінарів для НПП «Використання 

сервісів Microsoft в освітньому процесі» на базі НУБіП України; 

‒ проведення курсів підвищення кваліфікації «Використання 

хмарних сервісів Microsoft у навчальному процесі» на базі навчально-

наукового інституту післядипломної освіти НУБіП України; 

‒ публікації у збірниках наукових праць і науково-методичних 

виданнях результатів дослідження. 

Вірогідність результатів дослідження обумовлена: теоретичною 

обґрунтованістю вихідних положень дослідження; відповідністю методів 

дослідження меті та основним завданням; впровадженням у освітній процес 

основних результатів дослідження; репрезентативністю вибірки; 

обговоренням отриманих результатів на всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних семінарах та конференціях. 

Для експериментальної перевірки ефективності методики 

використання хмарних сервісів колективної роботи для проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій було проведено педагогічний 

експеримент. 

Метою даного експерименту була перевірка висунутої гіпотези 

дослідження, про те що використання хмарних сервісів колективної роботи 

для проєктного навчання студентів сприятиме підвищенню рівня 

сформованості професійних компетентностей та soft skills. 

Для перевірки висунутої гіпотези було розроблено програму 

експериментального дослідження, що складався з трьох етапів: 

констатувального, формувального та контрольного.  

На констатувальному етапі було проаналізовано досвід використання 

технологій проєктного навчання у підготовці майбутніх фахівців; проведено 

аналіз та визначено критерії добору хмарних сервісів для проєктного навчання 
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майбутніх фахівців з інформаційних технологій; обґрунтовано методику 

використання хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій; визначено рівні сформованості професійних 

компетентностей та soft skills під час підготовки майбутніх ІТ-фахівців. 

Під час формувального етапу було обґрунтовано та апробовано 

методику використання хмарних сервісів колективної роботи для організації 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій, а саме: 

‒ коригування робочих навчальних програм дисциплін, що беруть 

участь у експерименті (Додаток Ж); 

‒ розробка та удосконалення електронних навчальних курсів 

дисциплін; 

‒ розробка методичних рекомендацій з виконання 

міждисциплінарного проєкту з дисциплін “Системний аналіз”, “Вебтехнології 

та вебдизайн”, “Економіка та бізнес” (Додаток Л); 

‒ розробка інструкції «Організація дистанційного навчання з 

використанням MS Teams» (Додаток М) 

‒ проведення курсів підвищення кваліфікації для науково-

педагогічних працівників: «Використання хмарних сервісів офіс 365 у 

навчанні», «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального 

процесу: Інструменти дистанційного навчання» (Додаток П-Р);  

‒ організація семінарів-тренінгів для викладачів «Використання 

технологій Майкрософт у ВНЗ» (Додаток Н). 

Також для формування професійних компетентностей та soft skills 

майбутніх ІТ-фахівців було запроваджено наступні методи навчання: 

проблемно-пошукові, проєктів, змішаного та перевернутого навчання. 

На контрольному етапі експерименту проводилось вимірювання стану 

сформованості професійних компетентностей та soft skills майбутніх ІТ-

фахівців в умовах застосування запропонованої методики використання 

хмарних сервісів колективної роботи для організації проєктного навчання.  А 
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також було проведено статистичне опрацювання отриманих результатів та 

перевірка отриманих результатів педагогічного експерименту. 

Рівень сформованості професійних компетентностей та soft skills по 

закінченню кожного етапу оцінювався за допомогою Індикаторного методу 

оцінки компетентностей С. Катаєва, Ю. Лободи, Є. Хомякової в авторській 

модифікації. Даний метод дозволяє оцінити компетентність через набір 

кількісних ознак-індикаторів. Для чисельного виміру рівня сформованості 

компетентності, необхідно оцінити значення кожного з індикаторів [57]. 

Автори наголошують на універсальності даного методу при проведенні 

адаптації системи індикаторів. Набір індикаторів для оцінки професійної 

компетентності СК10 визначено на основі праць Є. Кузьмінова [79], 

М. Таннера (M. Tanner), Л. Сеймура (L. Seymour) [217], Дж. Дауні (J. Downey), 

Н. Пауера (N. Power) [174] та інших (Додаток Г). Перелік індикаторів для 

оцінки soft skills складено на основі робіт Н. Длугунович, К. Коваль, В. 

Сараванан (V. Saravanan) та ін. (Додаток Д). Середня значення рівня 

сформованості за двома категоріями професійних компетентностей та п’ятьма 

категоріями soft skills. 

Експериментальною базою дослідження на різних етапах 

педагогічного експерименту були Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП України), Мелітопольський 

державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 

Боярський коледж екології та природних ресурсів, Тернопільський державний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Таврійський державний 

агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Додаток Т). 

Загальна кількість студентів, що були залучені до педагогічного 

експерименту склала 115 студентів у експериментальній та 109 у контрольній 

групі ОС «Бакалавр» спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 123 

«Комп’ютерна інженерія». Як контрольна, так і експериментальна група під 

час проведення експерименту вивчала дисципліни, що вивчали дисципліни, 
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залучені до експерименту, що відображено в навчальних планах підготовки 

фахівців, за вказаними спеціальностями та робочими програмами цих 

дисциплін (Додаток Е-Ж). Для експериментальної групи додатково, під час 

вивчання даних дисциплін, застосовувалась запропонована методика. 

 

3.2. Хід та проведення експериментальних досліджень 

Експериментальне дослідження проводилось в процесі підготовки 

студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 

123 «Комп’ютерна інженерія» протягом 5 навчальних років в 4 етапи.  

На першому етапі студентам 1 курсу спеціальності «Комп’ютерні 

науки» пропонувалося виконання колективних проєктів з використанням 

хмарного сервісу для управління роботою команди Microsoft Teams під час 

вивчення дисципліни «Інформаційні технології». 

На другому етапі студенти 2 курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» 

було запропоновано використання хмарного сервісу для колективної ІТ-

розробки GitHub при виконанні курсового проєкту з дисципліни «Об’єктно-

орієнтоване програмування». 

На третьому етапі студенти 3 курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» 

виконували міждисциплінарний проєкт, що поєднував в собі завдання в межах 

таких дисциплін, як: «Системний аналіз», «Вебтехнології та вебдизайн», 

«Економіка та бізнес»  з використанням хмарних сервісів для управління 

проєктами. 

На четвертому етапі студенти 4 курсу спеціальності «Комп’ютерні 

науки» самостійно обирали необхідні інструменти та сервіси для виконання 

дипломного проєкту. 

Студенти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» протягом 4 

етапів, під час вивчення вказаних дисциплін, навчалися за традиційним 

навчанням, без застосування запропонованої методики. 
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1 етап 

В ході педагогічного експерименту на 1 етапі студенти 1 курсу 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» виконували колективний проєкт на 

базі хмарного сервісу Microsoft Teams, який пропонувався в рамках навчальної 

практики з дисципліни Інформаційні технології.  

Метою такого колективного проєкту «ІТ Room ‒ простір для 

майбутнього ІТ-фахівця» є:  

‒ проєктування навчальної лабораторії;  

‒ інсталяція та налаштування сервісів хостинг панелей на хмарній 

платформі Microsoft Azure;  

‒ розробити сайт навчальної лабораторії. 

Вибір теми проєкту має на меті посилити мотивацію майбутніх фахівців 

з інформаційних технологій до розвитку їх професійних компетентностей, 

сприяти вдосконаленню їх soft skills, зокрема вмінню працювати з людьми, 

комунікувати та співпрацювати та збільшенню відповідальності за результати 

власного внеску у роботу команди.  

Завдання проєкту:  

‒ інсталювати та налаштувати сервіси хостинг панелей 

ISPConfig3/VESTACP на хмарній платформі Microsoft Azure (інсталювати у 

створеній (або створити) віртуальній машині з ОС Ubuntu Server 18.04 хостинг 

панель VESTACP або ISPConfig3; налаштувати хостинг панель: IP адресу; 

створити базу даних MySQL; зареєструвати домен); 

‒ розробити сайт для представлення діяльності навчальної лабораторії 

та розгорнути на хмарній платформі Microsoft Azure (визначити структуру; 

дизайн; розробити контент для наповнення сайту). 

Постановці проблемного завдання «Простір для майбутнього ІТ-

фахівця» передувало вивчення студентами навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології», яка передбачена навчальним планом підготовки 

майбутніх ІТ-фахівців, визначення особистісних навичок студентів 

здійснювалось шляхом тестування, які затребувані на сучасному ринку праці.  
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Пропозиція в контексті даної роботи ‒ спроєктувати навчальну 

лабораторію, де здійснюються підготовка майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій, інсталювати та налаштувати сервіси хостингу панелей на хмарній 

платформі Microsoft Azure, розробити сайт навчальної лабораторії, 

презентацію пропозиції, вебресурс для обговорення та оцінити результати.  

Під час роботи над проєктом на базі Microsoft Teams необхідно було 

забезпечити комунікацію між: викладачем та командою; студентами в 

середині команди; викладачем та адміністратором (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Приклад середовища роботи команди у Microsoft Teams 

Для організації роботи над проєктом, викладачі ставили задачі 

учасникам команд за допомогою сервісу Завдання (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Приклад використання сервісу Завдання під час виконання  

колективного проєкту 

Наведемо кілька прикладів реалізації комунікації: у блокноті для класу 

ClassNotebook (рис. 3.3) команди отримували навчальні матеріали для роботи 

(1), ознайомлювалися з критеріями оцінювання кожного етапу проєкту (2), 

очікуваним результатом (3) та графіком виконання (4); учасники команди 

мали спільний простір для співпраці (5), в якому колективно виконували 

завдання проєкту, а також кожний учасник мав простір для індивідуальної 

роботи (6). 

У хмарному сховищі OneDrive викладачі мали змогу розміщувати 

додаткові навчальні матеріали, а студенти обмінюватися корисними 

матеріалами, необхідними для виконання завдань проєкту, створювати файли 

та спільно їх наповнювати.  

У сервісі Чат учасники команд мали можливість комунікувати між 

собою під час роботи над проєктом, а також отримували інформацію про 

зміни, які відбулися в роботі команди (нові завдання, додані файли до 

сховища, створення нових вкладок в середовищі роботи команди).  
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Рис. 3.3. Приклад використання сервісу ClassNotebook при виконанні 

колективного проєкту 

За допомогою сервісу Наради студенти організовували зустрічі для 

роботи над завдання проєкту. 

Використовуючи сервіс Planner команди самостійно розподіляли етапи 

проєкту на завдання, встановлювали відповідальних та терміни виконання, 

стежили за ходом виконання завдань іншими учасниками команди (рис. 3.4). 

Працюючи над проєктом у хмарному середовищі студенти мали 

можливість налаштовувати його під потреби своєї команди та інтегрувати 

необхідні для виконання завдань проєкту професійні інструменти. 
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Рис. 3.4. Приклад використання сервісу Planner під час виконання 

колективного проєкту 

У такий спосіб студенти отримують можливість працювати над 

завданнями реальних проєктів, тим самим підвищується їх мотивація та 

задоволеність організацією освітнього процесу. Технологія виконання 

подібних колективних проєктів передбачала діяльності за певними етапами, в 

результаті яких було сформовано у студентів компетентності комунікаційного 

та управлінського блоків soft skills. 

Після виконання завдань проєкту даного етапу, викладачем було оцінено 

сформованість професійної компетентності з розробки  проєкту за попередньо 

визначеними індикаторами (Додаток З) та студенти самостійно оцінювали 

рівень сформованості soft skills за 5 категоріями за 10-бальною шкалою 

(Додаток И). Рівень сформованості кожної категорії навичок визначався як 

середнє значення з оцінки по кожному індикатору, а загальна оцінка 

сформованості компетентності з розробки проєкту є інтегральним показником 

та розраховується як середнє значення з усіх категорій навичок, без 

застосування їх зважування та стандартизації. Відповідно всі категорії 

навичок є рівно вагомими. Середня оцінка по кожній категорії 
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компетентностей за результатами першого етапу в експериментальній та 

контрольній групах представлена в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Середня оцінка компетентностей з розробки проєкту за 

результатами першого етапу 

Навички 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Розробки ІТ-проєктів 4,32 4,17 4,25 0,15 

Управління ІТ-проєктами 4,81 4,63 4,72 0,18 

Особистої ефективності 5,88 5,3 5,59 0,58 

Комунікативні 6,03 5,58 5,81 0,45 

Управлінські 5,76 5,40 5,58 0,35 

Стратегічні 5,84 5,68 5,76 0,16 

Управління інформацією 6,00 5,45 5,73 0,56 

Загалом 5,52 5,17 5,35 0,35 

Середня оцінка сформованості компетентності з розробки проєкту у 

експериментальній групі становила 5,52, в той час як у контрольній 5,17, що 

нижче на 6,77%. 

2 етап 

На 2 курсі студентам спеціальності “Комп’ютерні науки” під час 

вивчення навчальних дисциплін «Об’єктно-орієноване програмування» та 

«Організація баз даних» пропонувалось виконання міні проєкту з 

використанням хмарного сервісу для колективної розробки програмних 

продуктів GitHub.  За допомогою даного сервісу при виконанні навчальних 

проєктів чи лабораторних завдань студентські групи можуть працювати над 

кодом та ідеями з спільним використанням загальнодоступного сховища. 

Інструментарій даного сервісу дозволяє взаємодіяти як членам команди між 

собою, так і з іншими командами, що працюють над масштабним проєктом, як 

це відбувається в галузевих налаштуваннях або командами, що обмінюються 

ідеями та переглядають роботу один одного. Хмарний сервіс GitHub також 

надає користувачам зручний веб-інтерфейс до репозиторію, інструменти 

користувацьких профілів, можливість відслідковування змін, обміну 

повідомленнями, коментарями та онлайн доступ. При роботі з даними 
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сервісом викладачі та студенти отримують можливість відстежувати внески 

кожного члена команди, що дає змогу студентам нести відповідальність за 

виконану роботу. Даний хмарний сервіс студентам пропонувався для 

виконання міні проєктів, групових і індивідуальних проєктних завдань, 

курсових проєктів в межах навчальних дисциплін. 

Метою організації таких проєктів був розвиток у майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій професійних компетентностей та soft skills. 

Завдання даного міні проєкту полягало у проєктуванні реляційної моделі бази 

даних для майбутньої автоматизованої системи (згідно обраної тематики 

студентами); побудові діаграми класів та розробці системи з використанням 

композиції класів. 

Під час даного проєкту студентам необхідно було: 

‒ спроєктувати та реалізувати систему класів, в основу якої 

покладено логічну структуру даних, наведену у варіанті, для обробки даних 

відповідно варіанту курсової роботи; 

‒ розробити схему взаємодії об’єктів та алгоритми виконання їх 

методів; 

‒ розробити систему на основі спроєктованої діаграми класів 

(написати код, використовуючи мнемонічні ідентифікатори, чітке 

форматування коду, застосування при необхідності коментарів); 

‒ описати розроблену програму. 

Одним із варіантів, що пропонувався в межах такого проєкту для 

студентів була розробка програми аналізу персональних даних студентів.  

Студентам необхідно було описати клас на ім'я Organizer, який міститиме 

наступні властивості та методи: 

− прізвище та ініціали; 

− номер телефону; 

− дата народження (масив із 3-х елементів); 
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− функцію «Нагадування», яка повертатиме 1 якщо день 

народження менше ніж за тиждень, та 0 в інших випадках. Параметром такої 

функції  визначити  масив із 3-х елементів: сьогоднішнє число, місяць та рік, 

який користувач вводитиме з консолі. Передбачити виведення 

впорядкованого за алфавітом списку студентів, яких необхідно привітати з 

днем народження. 

Також необхідно створити динамічний масив об'єктів Organizer, 

розмірність якого дорівнюватиме кількості рядків у файлі; передбачити 

можливість читання з файлу in.txt даних у масив об’єктів Organizer та 

виведення на дисплей і у файл інформації про іменинників, чий день 

народження через тиждень,  сьогоднішнє число вводиться з клавіатури. Записи 

мають бути впорядковані по алфавіту; якщо такі студенти відсутні,  необхідно 

вивести відповідне повідомлення. 

Приклад виконання такого завдання студентами у сервісі GitHub 

представлено на рис. 3.5. - 2.8. Для виконання завдань даного міні-проєкту 

студенти, використовуючи можливості GitHub, мали змогу створити 

репозиторій роботи команди (рис. 3.5). 

  

Рис. 3.5. Git репозитарій 
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При роботі в даному сервісі студенти мали змогу, надати доступ до 

створеного репозитарію викладачу, та за необхідності, іншим учасникам 

команди (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Надання доступу до репозитарію учасникам команди 

 

При написанні коду програми даний сервіс надає можливість створення 

необхідних галуджень, їх перегляду, а також доступ до перегляду кожного 

коміту (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Галудження та коміти у GitHub 

Працюючи у даному середовищі над написанням коду, надається 

можливість не лише переглядати кількість комітів, а й детальну інформацію 

про кожний з них  (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Інформація про коміт у GitHub 

 
В результаті виконання такого міні проєкту у студентів розвивалися 

професійні компетентності, а також навички особистої ефективності. Після 

виконання завдань проєкту даного етапу, оцінка рівня сформованості 

компетентності з розробки проєкту майбутнього ІТ-фахівця визначалася 

аналогічно як і після першого етапу. Середня оцінка по кожній категорії 

компетентностей за результатами другого етапу в експериментальній та 

контрольній групах представлена в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Середня оцінка компетентностей з розробки проєкту за 

результатами другого етапу 

Навички 
Група 

Загалом Різниця 
Експеримент Контрольна 

Розробки ІТ-проєктів 5,46 4,93 4,25 0,53 

Управління ІТ-проєктами 5,79 5,08 5,44 0,71 

Особистої ефективності 7,14 6,67 6,91 0,48 

Комунікативні 6,75 6,27 6,52 0,49 

Управлінські 6,7 6,21 6,46 0,49 

Стратегічні 6,8 6,52 6,66 0,29 

Управління інформацією 7,00 6,36 6,68 0,64 

Загалом 6,52 6,01 6,27 0,51 

Середня оцінка сформованості компетентності з розробки проєкту у 

експериментальній групі становила 6,52, в той час як у контрольній 6,01, що 

нижче на 8,49%. 
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3 етап 

Міждисциплінарний проєкт передбачав поєднання завдань трьох 

навчальних дисциплін, а саме: Системний аналіз, Вебтехнології та вебдизайн, 

Економіка та бізнес. Даний проєкт був реалізований за технологією 

перевернутого навчання з використанням хмарних сервісів колективної 

роботи. Для забезпечення роботи студентів над виконанням даного проєкту на 

етапі організації було розроблено план-графік виконання проєкту та виділено 

проєктний день, під час якого студенти виконували відповідне завдання. 

Зразок плану-графіку наведено у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3.  

План-графік виконання міждисциплінарного проєкту 

Навчальний 
тиждень 

Тема 

БЛОК 1. Системний аналіз 

1 Розробка бізнес-ідеї. Попереднє обстеження об’єкта 
дослідження 

2 Аналіз системи за методологією IDEF 0 

3 Аналіз системи за методологією IDEF 1. Специфікація 
процесів 

4 Моделювання бізнес-процесів за нотацією BPMN 
5 Аналіз системи за об’єктно-орієнтованим підходом 

6 UML-діаграма класів 

БЛОК 2. Вебтехнології та вебдизайн 

7 Розробка структури та макету сайту 
8 CSS-стилі для сайту: написання та підключення 

9 Застосування  Java Script при розробці сайту 

10 Програмування готової верстки сайту та створення 
адміністративної частини сайту 

11 Створення бази даних та підключення до неї 

12 Тестування сайту 
БЛОК 3. Економіка та бізнес 

13 Відкриття бізнесу та аналіз ринку 

14 Фінансовий план та стратегія фінансування проєкту 

15 Інвестиційна привабливість проєкту 
ЗАХИСТ КОЛЕКТИВНОГО ПРОЄКТУ 
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Студентам було запропоновано виконання міждисциплінарного проєкту 

на тему «Веборієнтована система для компанії ІТ-галузі», метою якого було 

проведення структурно-функціонального аналізу, розробка веборієнтованої 

системи та оцінка інвестиційної привабливості даної розробки. Зміст завдань 

якого полягав у розробці проєкту для відкриття власного ІТ-бізнесу, а саме: 

проведенні аналізу ринку ІТ-послуг; здійсненні структурно-функціонального 

та об’єктно-орієнтованого аналізу предметної області; проєктуванні бази 

даних та функціоналу системи; розробці веборієнтованої системи для 

функціонування ІТ-компанії; створенні бізнес-плану компанії та відповідно 

розрахунку окупності проєкту та розробка стратегій розвитку компанії.  

Виконання колективних робіт було розподілене на 3 частини, відповідно 

до завдань з кожної навчальної дисципліни, що були складовими 

міждисциплінарного проєкту. В процесі виконання завдань з дисципліни 

«Системний аналіз» студентам необхідно було провести аналіз ринку ІТ-

послуг, обрати профіль майбутньої компанії, розробити функціонал 

майбутнього бізнесу, провести структурно-функціональний та об’єктно-

орієнтований аналіз, спроєктувати інформаційне забезпечення та описати 

специфікацію процесів управління. Виконуючи завдання з дисципліни 

«Вебтехнології та вебдизайн» студенти розробляли вебсайт майбутньої 

компанії та інтегрували до інформаційної системи управління компанією. 

Завдання з дисципліни «Економіка та бізнес» вимагали від студентів 

проаналізувати необхідні інструменти для відкриття власного бізнесу, 

розробити бізнес-план майбутньої компанії, побудувати стратегію її 

подальшого розвитку, розраховувати основні доходи та витрати, а також 

оцінити її економічну ефективність та інвестиційну привабливість. 

На рис. 3.9. представлено етапи виконання проєкту, зміст кожного з 

етапів, критерії оцінювання та очікуваний результат від виконання проєкту. 

Для виконання кожного завдання були розроблені інструкції, а необхідні 

навчальні матеріали розміщені в електронних навчальних курсах кожної з 
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дисциплін. Викладачами дисциплін були підібрані необхідні інструменти для 

виконання кожного етапу проєкту. 

 

Рис. 3.9. Етапи виконання міждисциплінарного проєкту 

Приклад управління міждисциплінарним проєктом у сервісі Jira 

представлено на рис. 3.10 - 3.13. Даний сервіс надавав можливість студентам 

організувати та налаштувати середовище роботи команди, шляхом створення 

нового проєкту. При цьому надається можливість налаштування даного 

середовище та обрання тип доступу до команди  (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Налаштування нового проєкту 

Створивши таке середовище для управління проєктом, роботу над ним 

команди мали можливість організувати за допомогою створення дошок, 

обравши їх тип при створенні: Scrum-дошка або Kanban.  У середовищі роботи 

команди студенти отримували доступ до всіх можливих дошок команди 

(рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. Перегляд доступних дошок проєкту 

Для відслідковування задач проєкту, а також управління як своєю 

роботою так і інших членів команди, в межах створених дошок, студенти мали 

змогу переглянути завдання розміщенні на дошці, а також статус даного 

завдання (рис. 3.12) 
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Рис. 3.12. Перегляд дошки команди 

При виконанні певної задачі, в даному середовищі студенти мали змогу 

її переглянути, змінити її статус, а також прикріпити  вкладення, переглянути 

активність користувачів та написати коментар (рис. 3.13). 

 
Рис. 3.13. Перегляд всіх задач проєкту над якими працює команда 

Після виконання завдань проєкту третього етапу, оцінка рівня 

сформованості компетентності з розробки проєкту майбутнього ІТ-фахівця 

визначалася аналогічно як і після попередніх етапів. Середня оцінка по кожній 

категорії компетентностей за результатами третього етапу в 

експериментальній та контрольній групах представлена в таблиці 3.4.  
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Таблиця 3.4. 

Середня оцінка компетентностей з розробки проєкту за 

результатами третього етапу 

Навички 
Група 

Загалом Різниця 
Експеримент Контрольна 

Розробки ІТ-
проєктів 

6,81 5,98 6,4 0,83 

Управління ІТ-
проєктами 

7,13 6,11 6,62 1,02 

Особистої 
ефективності 

7,85 7,38 7,62 0,47 

Комунікативні 7,5 6,87 7,19 0,63 

Управлінські 7,61 6,99 7,31 0,62 

Стратегічні 7,56 7,15 7,36 0,41 

Управління 

інформацією 
7,64 7,03 7,34 0,6 

Загалом 7,44 6,79 7,12 0,65 

Середня оцінка сформованості компетентності з розробки проєкту у 

експериментальній групі становила 7,44, в той час як у контрольній 6,79, що 

нижче на 9,57%. 

4 етап 

На даному етапі, студенти працюючи над виконанням завдань 

дипломного проєкту, самостійно добирали та поєднували хмарні сервіси 

необхідні їм як для планування та організації своєї роботи, так і аналізу 

предметної області, проєктування, розробки програмного продукту, 

тестування та оцінки його економічної ефективності.  

Після виконання дипломного проєкту на четвертому етапі, оцінка рівня 

сформованості компетентностей з розробки проєкту майбутнього ІТ-фахівця 

визначалася аналогічно як і після попередніх етапів. Середня оцінка по кожній 

категорії компетентностей за результатами четвертого етапу в 

експериментальній та контрольній групах представлена в таблиці 3.5.  
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Таблиця 3.5. 

Середня оцінка компетентностей з розробки проєкту за 

результатами четвертого етапу 

Навички 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Розробки ІТ-проєктів 8,43 7,27 7,85 1,16 

Управління ІТ-проєктами 8,6 7,32 7,96 1,28 

Особистої ефективності 8.61 7.66 8.14 0.95 

Комунікативні 8.19 7.41 7.8 0.78 

Управлінські 8.52 7.73 8.13 0.79 

Стратегічні 8.24 7.66 7.95 0.58 

Управління інформацією 8.32 7.56 7.94 0.76 

Загалом 8,42 7,52 7,97 0,9 

Середня оцінка сформованості компетентності з розробки проєкту у 

експериментальній групі в результаті четвертого етапу становила 8,42, в той 

час як у контрольній 7,52, що нижче на 11,97%. 

 

3.3. Статистичний аналіз та інтерпретація результатів 

Дане статистичне дослідження має визначити ефективність навчання 

для підвищення рівня сформованості професійних компетентностей 

(оцінюється викладачами) та soft skills (самооцінка студентів) в залежності від 

впроваджуваних технологій навчання.  

Так як, для оцінки ефективності обрано дві вибірки студентів: 

контрольна група з традиційним навчанням та експериментальна з 

застосуванням запропонованої методики та для експериментальної групи 

додаткові методи проводилися поетапно: кожен етап включав додаткові 

методи порівняно з попереднім, відповідно в дослідженні висунуто наступні 

нульові гіпотези, відхилення яких дасть підтвердження ефективності 

використаних технологій:  

1) середнє значення рівня сформованості компетентностей з розробки 

проєкту в контрольній та експериментальних групах не відрізняється;  
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2) різниця в середніх значеннях рівнів сформованості по кожній 

категорії компетентностей по групах (вибірках) на різних етапах навчання 

статистично незначима. 

Для перевірки першої гіпотези буде використано t-критерій Стьюдента. 

Для перевірки другої – дисперсійний аналіз. Зокрема двохфакторний 

дисперсійний аналіз з міжгруповими і внутрішньогруповими факторами – 

змішана модель дисперсійного аналізу (mixed-model ANOVA). Т-критерій 

Стьюдента дозволяє провести перевірку рівності середніх значень у двох 

вибірках та обчислюється за формулою:  

𝑡 =
|𝑀1−𝑀2|

√𝜎1
2

𝑁1
+
𝜎2
2

𝑁2

, 

де 𝑀1та 𝑀2 – середнє значення у контрольній та експериментальних 

групах; 

𝜎1 та 𝜎2 – стандартне відхилення; 

𝑁1та 𝑁2 – розміри вибірок. 

Дисперсійний двохфакторний аналіз дозволить оцінити дію двох 

факторів на різні вибірки об’єктів. 

Для отримання достовірних результатів дисперсійного аналізу необхідні 

наступні умови: 

1. В аналізованих групах значення залежної змінної має бути нормально 

розподілені. В даному випадку мається на увазі, що значення залежної змінної 

має нормальний розподіл в межах кожної групи, відносно рівнів факторів. При 

цьому не обов’язково щоб значення відгуку в сукупності мали даний розподіл. 

Ще однією з послаблень вимог нормальності – це нормальність розподілу 

залишків моделі. 

2. Однорідність (гомоскедастичність) групових дисперсій. Тобто 

значення залежної змінної в кожній групі мають бути статистично рівні.  
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Проте варто відмітити, що дисперсійний аналіз в певній степені стійкий 

до порушення вимог нормальності та гомоскедастичності. Зокрема при 

збалансованому дизайні експерименту неважлива рівність дисперсій. А при 

великій кількості спостережень у вибірці вимога нормального закону слабша 

(завдяки властивостям центральної граничної теореми). 

Перед початком статистичної перевірки варто використати аналіз 

статистичних потужностей для визначення достатності вибірки по даних 

методах. 

Статистична потужність – це здатність критерію виявляти існуючі 

відмінності критерію. Даний аналіз досліджує взаємозв'язок між чотирма 

компонентами:  стандартизованою величиною очікуваного ефекту d;  числом 

виконаних вимірів n;  заданої величини рівня значимості;  необхідним 

співвідношенням між помилками першого (а – відхилення вірної нульової 

гіпотези) і другого (β – збереження невірної нульової гіпотези) роду. 

У програмному середовищі для статистичних обчислень R (пакет 

розширення pwr), проведемо обчислення мінімального необхідного розміру 

вибірок для t-критерію з такими параметрами – з рівнем значимості 0,05, 

потужністю 80% та стандартним середнім ефектом (лістинг 1). Як показує 

лістинг необхідно в обох вибірках не менше 64 чоловік (значення n): 

Лістинг 1. Оцінка необхідної величини вибірки 

 

Інший варіант – це врахування малого ефекту (лістинг 2). Даний ефект 

варто використовувати для вибірок розподіл яких незначно відрізняється від 

нормального закону розподілу. Оскільки для великих вибірок вимогою 

нормальності можна понехтувати.  
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Лістинг 2. Оцінка необхідної величини вибірки з врахуванням малого 

ефекту 

 

В даному випадку необхідна вибірка в кожній групі – 294 студента 

(фактичні розміри 436 і 460 для контрольної та експериментальної відповідно 

при мінімально необхідних 294 в кожній групі). 

Аналогічно було проведено оцінку необхідної величини вибірки і для 

двохфакторного дисперсійного аналізу зі змішаними ефектами (лістинг 3). 

Лістинг 3. Оцінка необхідної величини вибірки для двохфакторного 

дисперсійного аналізу зі змішаними ефектами 

 

Як видно з лістингу 3, для статистично значимого проведення 

дисперсійного аналізу середнього ефекту необхідно мінімум 35 студентів в 

кожній групі; а для малого ефекту – 105.  

Оскільки кількість студентів, які брали участь в експерименті  

становила 115 у експериментальній та 109 у контрольній групах, що відповідає 

вимогам до статистичного значущого аналізу як середнього, так і малого 

ефекту, перейдемо до перевірки відповідної гіпотези. 
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Для перевірки ефективності запропонованої методики, проведемо 

оцінку середнього значення рівня сформованості компетентностей з розробки 

проєкту в двох групах за результатами четвертого етапу. Враховуючи 

результати аналізу потужності, який визначив мінімальний розмір вибірок, 

можна знехтувати нормальним законом при проведенні оцінки t-критерію 

(фактичні розміри 327 і 345 для контрольної та експериментальної відповідно 

при мінімально необхідних 294 в кожній групі). Перед проведенням 

розрахунків проведемо тест на рівність дисперсій для визначення необхідності 

проведення поправки Уелча в тесті (лістинг 4). Застосування даної поправки 

необхідно у випадку, коли дисперсії у вибірок статистично відрізняються. 

Лістинг 4. Оцінка рівності дисперсій у вибірках 

 

Проведені розрахунки показали, що ймовірність отримання помилки 

першого роду становить 25,8% при допустимому 5%, для відхилення нульової 

гіпотези. Отже дисперсії статистично рівні і поправка Уелча непотрібна. 

Оцінка загальних середніх в двох групах була проведена за допомогою t -

критерію (лістинг 5). 

Лістинг 5. Оцінка загальних середніх у контрольній та 

експериментальній групах 
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Згідно результатів, фактичне значення критерію – tф=7,77 перевищує 

критичний – tкр=1,967 для заданого рівня значимості (0,05), який необхідний 

для відхилення нульової гіпотези про рівність двох середніх. Отже можна 

зробити висновок, що різниця середніх оцінок за результатами четвертого 

етапу між контрольною та експериментальною групами статистично значима. 

Далі наведено дані експериментів на кожному етапі з досліджуваних 

компетентностей. В ході експерименту, на різних етапах зафіксовано різні 

зміни у рівні сформованості однієї і тієї ж компетентності. Щоб дослідити, на 

яких етапах відбулися найбільш значиме зростання рівня сформованості за 

кожною досліджуваною компетентністю було здійснено статистичний аналіз 

та перевірку статистичної гіпотези про рівність середніх за усіма 

компетентностями (Додаток К). 

 

Навички з розробки ІТ-проєкту 

В таблиці 3.6 продемонстровано як впливають різні типи проєктів та 

використання різних типів хмарних сервісів при їх виконанні на навички з 

розробки ІТ-проєкту. 

Таблиця 3.6. 

Оцінка навичок з розробки ІТ-проєкту 

Етап 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Етап 1 4,32 4,17 4,25 0,15 

Етап 2 5,46 4,93 5,2 0,53 

Етап 3 6,81 5,98 6,4 0,83 

Етап 4 8,43 7,27 7,85 1,16 

Загалом 6,26 5,59 5,93 0,67 

Етап 2 - Етап 1 1,14 0,76 0,95 

  

Етап 3 - Етап 2 1,35 1,05 1,2 

Етап 4 - Етап 3 1,62 1,29 1,45 

Етап 4 - Етап 1 4,11 3,1 3,6 

Проведемо двохфакторний дисперсійний аналіз оцінки навичок з 

розробки ІТ-проєкту, де міжгруповим фактором виступає розподіл груп 

студентів відносно контрольної та експериментальної, а внутрішньогруповим 
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– етапи методики. Як зазначалось вище, достатня кількість вибірки дозволяє 

послабити вимогу нормальності, для більшої достовірності результатів було 

проведено тест на нормальність залишків моделі (лістинг К.1 Додатку К) та 

умову гомоскедастичності за допомогою тесту Левене (лістинг К.2 

Додатку К). Отримане p-значення становить 0.4865, що вказує на 

нормальність розподілу залишків моделі і можливості використовувати 

результати дисперсійного аналізу. Тест Левене показав, що нульова гіпотеза 

про рівність дисперсій в групах не може бути відхилена (ймовірність помилки 

першого роду становить 0,08 при допустимій значимості 0,05). Відповідно 

значення залежної змінної в кожній групі статистично рівні, що дозволяє 

проводити дисперсійний аналіз (лістинг К.3 Додатку К). 

Як показують отриманні результати дисперсійного аналізу, 

статистично значимий зв’язок наявний для груп та етапів, а також взаємодії 

груп та етапів, на що вказує значення фактичної F статистики, що перевищує 

знайдені критичні значення: 32,48>3884, 4,329>2,621 та 2,930>2,621. 

Додатково для отриманої моделі було проведено множинні порівняння за 

тестом Тьюкі (лістинг К.4 Додатку К). 

Отримані результати множинних порівнянь показали, що  різниця в 

оцінці навичок з розробки ІТ-проєкту в 0,67 бала між контрольною та 

експериментальною групою статистично значима. Окрім того, різниця у 

рівнях сформованості за цією компетентністю зростає від етапу до етапу, це 

пояснюється тим що студенти в ході виконання проєктів та використання 

різних типів хмарних сервісів для їх розробки, відповідно до розробленої 

методики, отримують необхідні професійних компетентностей на 2-4 етапах, 

але 4 етап, який передбачає виконання розробки ІТ-проєкту для захисту 

дипломної роботи має вирішальне значення для формування цієї 

компетентності. 

Наведену процедуру дисперсійного аналізу було проведено й для 

оцінки впливу запропонованої методики на інші складові компетентності з 

розробки проєкту (лістинги К.5 – К.24 Додатку К). 
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Навички з управління проєктами 

Вплив використання хмарних сервісів при виконанні різних типів 

проєктів на навички управління проєктами представлено в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7. 

Оцінка навичок управління проєктами 

Етап 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Етап 1 4,81 4,63 4,72 0,18 

Етап 2 5,79 5,08 5,44 0,71 

Етап 3 7,13 6,11 6,62 1,02 

Етап 4 8,6 7,32 7,96 1,28 

Загалом 6,58 5,79 6,19 0,79 

Етап 2 - Етап 1 0,98 0,45 0,72 

  

Етап 3 - Етап 2 1,34 1,02 1,14 

Етап 4 - Етап 3 1,47 1,21 1,34 

Етап 4 - Етап 1 3,79 2,69 3,24 

Загальна різниця у рівні сформованості навичок управління проєктами 

між експериментальною та контрольною групою становить 0,79 та є 

статистично значимою. Вирішальне значення на формування даних навичок 

становлять 3 та 4 етапи методики, при яких студенти використовують хмарні 

сервіси для організації, планування та управління проєктами. 

 

Навички особистої ефективності 

Згідно поданих даних у таблиці 3.8 та графіку порівнянь оцінок 

особистої ефективності (рис. 3.14), загальна різниця по групах становить 0,51, 

загальне зростання відбувалося на кожному з етапів.  
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Таблиця 3.8. 

Оцінка навичок особистої ефективності 

Етап 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Етап 1 5,88 5,30 5,60 0,58 

Етап 2 7,14 6,67 6,91 0,48 

Етап 3 7,85 7,38 7,62 0,47 

Етап 4 8,61 7,66 8,14 0,95 

Загалом 7,37 6,78 7,07 0,59 

Етап 2 - Етап 1 1,26 1,37 1,31 

  

Етап 3 - Етап 2 0,70 0,71 0,71 

Етап 4 - Етап 3 0,76 0,28 0,52 

Етап 4 - Етап 1 2,73 2,36 2,54 

 
Рис. 3.14. Діаграма з вусами (боксплот) оцінок особистої ефективності 

по етапах і групах 

Застосування запропонованої методики у експериментальній групі дало 

змогу сформувати навички особистої ефективності вищі в середньому на 0,59 

балів порівняно з контрольною, за результатами 4 етапів. Часткове 

формування даних навичок відбувалося під час кожного етапу, але 

вирішальний влив на їх формування становив 2 етап методики, під час якого 

студенти працювали над виконанням колективного проєкту під час вивчення 
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професійно-орієнтованих дисциплін з використанням хмарного сервісу 

GitHub. 

 

Комунікативні навички 

Порівняльна оцінка комунікативних навичок залежно від впливу різних 

типів проєктів та використання різних типів хмарних сервісів при їх виконанні 

представлена у таблиці 3.9 та на рисунку 3.15. 

Таблиця 3.9. 

Оцінка комунікативних навичок 

Етап 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Етап 1 6,03 5,58 5,81 0,45 

Етап 2 6,75 6,27 6,52 0,49 

Етап 3 7,50 6,87 7,19 0,63 

Етап 4 8,19 7,41 7,8 0,78 

Загалом 7,12 6,53 6,83 0,59 

Етап 2 - Етап 1 0,73 0,69 0,71 

  

Етап 3 - Етап 2 0,75 0,60 0,68 

Етап 4 - Етап 3 0,69 0,54 0,61 

Етап 4 - Етап 1 2,16 1,83 1,99 

 
Рис. 3.15. Діаграма з вусами (боксплот) оцінок комунікативних навичок 

по етапах і групах 
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Отримані зведені дані по комунікативних навиках показують кращі 

результати для експериментальної групи як в загальну так і по етапах. 

Формування даних навичок найбільше відбувалося під час другого та третього 

етапів, що пояснюється виконанням під час даних етапів колективних, 

довготривалих проєктів. 

 

Управлінські навички 

Провівши оцінку управлінських навичок, було виявлено, що аналогічно 

до комунікативних навичок, для управлінських навичок характерне як 

поетапне зростання так і зростаюча різниця по групах (табл. 3.10, рис. 3.16). 

Таблиця 3.10. 

Оцінка управлінських навичок 

Етап 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Етап 1 5,76 5,40 5,58 0,35 

Етап 2 6,70 6,21 6,46 0,49 

Етап 3 7,61 6,99 7,31 0,62 

Етап 4 8,52 7,73 8,13 0,79 

Загалом 7,15 6,58 6,89 0,57 

Етап 2 - Етап 1 0,95 0,81 0,88 

  

Етап 3 - Етап 2 0,91 0,78 0,84 

Етап 4 - Етап 3 0,91 0,74 0,82 

Етап 4 - Етап 1 2,76 2,33 2,55 
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Рис. 3.16. Діаграма з вусами (боксплот) оцінок управлінських навичок 

по етапах і групах 

Застосування запропонованої методики у експериментальній групі дало 

змогу сформувати управлінські навички вищі в середньому на 0,57 балів 

порівняно з контрольною, за результатами 4 етапів. Формування даних 

навичок відбувалося частково на кожному етапі, але найбільший вплив мали 3 

та 4 етапи методики. 

 

Стратегічні навички 

Порівняльна характеристика рівня сформованості стратегічних навичок 

залежно від впливу різних типів проєктів та використання різних типів 

хмарних сервісів при їх виконанні представлена у таблиці 3.11 та на рисунку 

3.17. 
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Таблиця 3.11. 

Оцінка стратегічних навичок 

Етап 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Етап 1 5,84 5,68 5,76 0,16 

Етап 2 6,80 6,52 6,66 0,29 

Етап 3 7,56 7,15 7,36 0,41 

Етап 4 8,24 7,66 7,95 0,58 

Загалом 7,11 6,75 6,93 0,36 

Етап 2 - Етап 1 0,96 0,84 0,90 

  

Етап 3 - Етап 2 0,75 0,64 0,70 

Етап 4 - Етап 3 0,68 0,51 0,59 

Етап 4 - Етап 1 2,4 1,98 2,19 

 
Рис. 3.17. Діаграма з вусами (боксплот) оцінок стратегічних навичок по 

етапах і групах 

Оцінюючи зведені дані в таблиці 3.11. та графіку (рис. 3.17) ми бачимо 

значне зростання різниці в оцінці стратегічних навиків на третьому етапі. Що 

вказую на значний вплив впроваджуваних на третьому етапі типів проєктів та 

використання різних типів хмарних сервісів при їх виконанні для 

експериментальної групи.  
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Навички управління інформацією 

Наочний аналіз оцінок навичок управління інформацією вказує на 

поетапне зростання даних навичок та різницю між групами на всіх етапах 

(табл. 3.12, рис. 3.18). 

Таблиця 3.12. 

Оцінка навичок управління інформацією 

Етап 
Група 

Загалом Різниця 
Експериментальна Контрольна 

Етап 1 6,00 5,45 5,73 0,56 

Етап 2 7,00 6,36 6,68 0,64 

Етап 3 7,64 7,03 7,34 0,60 

Етап 4 8,32 7,56 7,94 0,76 

Загалом 7,24 6,6 7,11 0,64 

Етап 2 - Етап 1 0,99 0,91 0,95 

  

Етап 3 - Етап 2 0,64 0,68 0,66 

Етап 4 - Етап 3 0,68 0,53 0,6 

Етап 4 - Етап 1 2,32 2,11 2,21 

 

 
Рис. 3.18. Діаграма з вусами (боксплот) оцінок стратегічних навичок по 

етапах і групах 
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Загальна різниця у рівні сформованості навичок управління 

інформацією між експериментальною та контрольною групою становить 0,64. 

Вирішальне значення на формування даних навичок становлять 4 етап 

методики, при яких студенти використовують хмарні сервіси для організації, 

планування та управління проєктами. 

 
Висновки до розділу ІІІ 

Для перевірки ефективності методики використання хмарних сервісів 

колективної роботи для організації проєктного навчання майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій було розроблено програму експериментального 

дослідження, що складалась з трьох етапів: констатувального, формувального 

та контрольного.  

На констатувальному етапі було проведено аналіз досвіду використання 

технологій проєктного навчання у підготовці майбутніх фахівців; 

проаналізовано та визначено критерії добору хмарних сервісів для проєктного 

навчання студентів ІТ-фаху; обґрунтовано модель використання хмарних 

сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій; визначено рівні сформованості професійних компетентностей та 

soft skills під час підготовки майбутніх ІТ-фахівців. 

На етапі формувального експерименту було обґрунтовано та апробовано 

методику використання хмарних сервісів колективної роботи для проєктного 

навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій  

На етапі контрольного експерименту було визначено стан 

сформованості професійних компетентностей та soft skills майбутніх ІТ-

фахівців в умовах застосування запропонованої методики використання 

хмарних сервісів колективної роботи для проєктного навчання. 

Використання технологічного, організаційно-методичного та 

процесуального компонентів моделі використання хмарних сервісів для 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій сприяє 

підвищенню рівня професійних компетентностей та soft skills, а саме: навичок 
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особистої ефективності, комунікативних, управлінських, стратегічних 

навичок та навичок управління інформацією. 

Таким чином, в процесі експерименту було перевірено методику 

використання хмарних сервісів колективної роботи для проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій, та доведено, що застосування 

даної методики під час підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій ефективно сприятиме розвитку їх професійних компетентностей та 

soft skills. Рівень сформованості компетентності з розробки проєкту за 

результатами 4 етапів на 11,97% вище у експериментальній групі вище 

порівняно з контрольною, зокрема з розробки ІТ-проєкту на 15,96%,  з 

управління ІТ-проєктом – на 17,48%  навичок особистісної ефективності – на 

12,40%, комунікативних – на 10,53%, управлінських – на 10,23% , стратегічних 

навичок – на 7,57% та навичок управління інформацією – на 10,05%. 

Основні результати дослідження, викладені в розділі, відображено в 

таких публікаціях автора: [28], [27], [200], [192]. 
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ВИСНОВКИ 
 

Відповідно до мети та завдань дослідження щодо використання хмарних 

сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій отримано такі основні результати: з’ясовано стан дослідження 

проблеми методики проєктного навчання та особливості проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій, основні поняття дослідження, 

уточнено поняття «метод проєктів» та «проєктне навчання» для майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій; проаналізовано наявні хмарні сервіси 

для управління проєктами та колективної ІТ-розробки з метою організації 

проєктного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій та 

розроблено критерії їх добору для проєктного навчання майбутніх ІТ-

фахівців; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методику 

використання хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій. 

Враховуючи результати проведеного дослідження, можна зробити 

наступні висновки: 

1. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду встановлено, 

що проєктне навчання успішно використовується в процесі підготовки 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Особливостями проєктного 

навчання для майбутніх ІТ-фахівців є: 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. 

2. Здійснивши аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми 

дослідження, було уточнено поняття «метод проєктів» та «проєктне навчання» 

для майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Визначення методу 
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проєктів доповнено характеристикою щодо забезпечення спрямованості 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій на спільну роботу 

для вирішення реальних завдань, що сприяє ефективному розвитку 

професійних компетентностей та soft skills. Поняття проєктного навчання 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій було 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. 

3. Для проєктного навчання майбутніх ІТ-фахівців доцільно 

використовувати хмарні сервіси управління ІТ-проєктами Microsoft Teams та 

Jira, які були визначені на основі розроблених та експериментально 

перевірених функціонально-технологічного і навчально-комунікаційного 

критеріїв та відповідних показників 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.  

4. Методика використання хмарних сервісів для проєктного 

навчання майбутніх ІТ-фахівців обґрунтована на основі розробленої моделі та 

процедур використання хмарних сервісів на початковому, базовому, 

інтегральному та підсумковому етапах. Обґрунтовано методичну модель, яка 

базується на таких компонентах: концептуальному, який об’єднує теорії, 

принципи та методологічні підходи навчання; змістово-методичному, що 
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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; діяльнісному, у якому виділено 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-результативному, що включає індикатори оцінювання 

рівня сформованості професійних компетентностей з розробки ІТ-проєкту, 

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.  

5. Результати експериментальної перевірки запропонованої 

методики підтверджують висунуту гіпотезу, щодо підвищення рівня 

сформованості професійних компетентностей та soft skills при використанні 

хмарних сервісів колективної роботи для проєктного навчання студентів за 

запропонованою методикою, та дають змогу зробити висновок про 

ефективність та доцільність її впровадження у процес підготовки майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій. Зокрема, підвищення рівня 

сформованості компетентностей з розробки ІТ-проєкту на 15,96% вище у 

експериментальній групі порівняно з контрольною, з управління ІТ-проєктом 

– на 17,48%  навичок особистісної ефективності – на 12,40%, комунікативних 

– на 10,53%, управлінських – на 10,23% , стратегічних навичок – на 7,57% та 

навичок управління інформацією – на 10,05%. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета «Визначення хмарних сервісів для проєктного навчання 
майбутніх фахівців з інформаційних технологій» 

Інструкція: оцініть, будь ласка, представлені сервіси у двох категоріях 

за шкалою від 1 (мінімальна оцінка) до 10 (максимальна оцінка).  

1. Визначення хмарних сервісів для управління проєктами 

№ п/п Хмарний сервіс Ваша оцінка 

1 Asana  

2 Basecamp  

3 Jira  
4 Microsoft Teams  

5 OpenProj  

6 Rally  

7 Readmine  
8 Todoist  

9 Trello  

10 Worksection  

2. Визначення хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки програмних 

продуктів 

№ п/п Хмарний сервіс Ваша оцінка 
1 GitHub  

2 Beanstalk  

3 Bitbucket  

4 Cloud Source Repositories   
5 DeployBot  

6 Gogs  

7 Launchpad  

8 Phabricator  
9 RhodeCode  

10 SourceForge  

 
  

https://startpack.ru/application/cloud-source-repositories
https://gogs.io/
https://launchpad.net/
https://rhodecode.com/
https://sourceforge.net/
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Додаток Б 
Результати ранжування експертами хмарних сервісів 

Таблиця Б.1. 

Ранжування хмарних сервісів для управління проєктами 

Хмарні 
сервіси 

Експерти Сума 
рангів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Asana 8 9 7 10 7 9 6 7 8 7 8 8 9 8 8 119 
Basecamp 1 1 3 1 1 2 2 1 5 3 5 3 1 6 6 41 

Jira 10 10 9 9 9 8 10 9 10 9 10 10 10 7 10 140 

Microsoft 
Teams 

9 8 10 8 10 7 9 10 9 10 9 9 8 10 9 135 

OpenProj 2 2 1 4 3 1 1 2 3 8 4 2 2 4 5 44 

Rally 3 3 4 3 2 3 5 3 2 2 2 1 3 3 4 43 
Readmine 4 4 2 2 5 5 4 6 6 4 3 6 5 2 3 61 

Todoist 5 7 6 7 8 6 8 4 7 6 1 4 7 5 2 83 

Trello 7 6 8 5 6 10 7 8 4 5 7 7 6 9 1 96 

Worksection 6 5 5 6 4 4 3 5 1 1 6 5 4 1 7 63 
Σ 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 825 

 

Таблиця Б.2. 

Ранжування хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки 

програмних продуктів 

Хмарні 
сервіси 

Експерти Сума 
рангів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

GitHub 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 6 9 141 

Beanstalk 6 6 7 9 7 6 6 9 8 9 9 8 6 7 8 111 
Bitbucked 9 8 10 8 8 9 8 8 9 8 8 7 7 10 10 127 

Cloud 
Source 

Repositories 5 5 4 6 5 5 5 4 4 6 5 6 5 4 4 

73 

DeployBot 8 10 8 7 6 8 10 7 6 7 7 9 8 8 7 116 

Gogs 1 2 3 4 4 1 2 3 2 4 3 1 3 3 5 41 

Launchpad 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 25 
Phabricator 7 7 6 5 9 7 7 6 7 5 6 5 10 9 6 102 

RhodeCode 3 3 2 2 1 3 3 1 3 2 1 4 2 2 1 33 

SourceCode 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 4 3 1 5 3 56 

Σ 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 825 
  



212 
 

Додаток В 
Анкета «Оцінка хмарних сервісів для проєктного навчання майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій» 
Інструкція: оцініть, будь ласка, представлені сервіси у двох категоріях 

за кожним з наведених критеріїв за 4-бальною шкалою (0 балів – показник не 
наявний; 1 бал – показник більше не наявний, ніж наявний; 2 бали – показник 

більше наявний; ніж не наявний; 3 бали – показник повністю наявний) 

1. Оцінка хмарних сервісів для управління проєктами 

Показники 
Microsoft 

Teams 
Asana  Trello Jira  

Функціонально-технологічний критерій 

можливість формування груп     
можливість постановки завдань учасникам 

команди     

можливість пріоритезації задач     
можливість зберігання файлів     

можливість планування спільної роботи     

можливість інтеграції додаткових сервісів     

Навчально-комунікаційний критерій 

можливість комунікації між учасниками 
команди     

можливість організації відеозв’язку     

можливість організації спільної роботи в 
реальному часі 

    

2. Оцінка хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки програмних 

продуктів 

Показник 

G
it

H
u

b
 

B
it

b
u

c
k

e
t 

D
e
p

lo
y

B
o

t 

P
h

a
b

r
ic

a
to

r
 

B
e
a

n
st

a
lk

 

Функціонально-технологічний критерій 

можливість відстеження помилок      

наявність стрічки активності      

наявність та зручність репозиторію та вікі      

можливість управління версіями коду      

наявність редактора коду      
можливість інтеграції додаткових сервісів      

Навчально-комунікаційний критерій 

можливість спільної роботи над кодом      

можливість обговорення коду      

можливітсь експертного оцінювання коду      
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Визначення індикаторів професійної компетентності з розробки ІТ-
проєкту 

Навички з розробки ІТ-проєкту Навички управління проєктами 

Є. Кузьмінов: 

- володіння сучасними інформаційними 
технологіями; 
- загальне розуміння функціонування 
компанії на ринку; 

- розуміння бізнес-задач замовника, 
специфікації його бізнесу (галузі); 

- взаємодія з замовником; 
- досвід управління проєктами, 
використання різноманітних технологій 

проєктного впровадження; [79] 

NCB UA Version 3.0 (розроблені на основі 
ІСВ ІРМА): 
 - технічні: здатність успішно управляти 

проєктом, здатність виявляти усіх 
зацікавлених учасників управління 
вимогами і завданнями проекту, 
управління ризиками;  

- поведінкові: лідерство, самоконтроль, 
впевненість у собі, націленість на 
результат;  
- контекстуальні: проектно-орієнтоване 

управління, програмно-орієнтоване 
управління, портфельно-орієнтоване 
управління, юридичні аспекти; [14] 

М. Таннер (M. Tanner), Л. Сеймур (L. 
Seymour):  

- розуміння принципів розробки 
програмного забезпечення; 

- знання мов програмування; 
- розуміння бізнес-аналізу та системного 
аналізу; 

- вміння створювати дизайн ПЗ; [217] 

Дж. Кінкус (J. Kinkus): 
‒ здатність мотивувати персонал;  
‒ вміння слухати, розуміти та 

переконувати; 
‒ вміння делегувати повноваження;  
‒ виставляти політична чутливість.  
‒ навички планування та організації,  

‒ здатність бачити проєкт  в цілому; 
‒ вміння візуалізувати проект стосовно 
організації та галузі; 
‒ спеціалізовані знання інструментів або 

методик у галузі; [191] 

Дж. Дауні (J. Downey), Н. Пауер (N. Power): 
‒ вміння створювати дизайн програми; 
‒ вміння створювати прототип програми; 
‒ вміння писати код; 

‒ вміння кодувати інформацію; 
‒ вміння тестувати програми; [174] 

 

Дж. М. Кузес (J.M. Kouzes), Б. З. Поснер, 
(B.Z. Posner):  

- вміння слухати та переконувати; 
- вміння планувати, здійснювати 
постановку цілей та аналіз; 

- наявність навичок емпатії та мотивації; 
- вміння проявляти гнучкість, творчість, 
терпіння та наполегливість; 

- лідерські  навички; 

- технологічні навички; [193] 
С. Шефер-Венцл (S. Schefer-Wenzl), 

I. Miladinovic (І. Міладинович): 
- розуміти та застосовувати ефективний 
процес розробки програмного 
забезпечення, заснований на знанні широко 

використовуваних моделей програмних 
процесів; 
- навички роботи команди, включаючи 
структуроване планування, управління 

часом та міжгрупові переговори; 

М. С. Сарівати (M. S. Sariwati), 

Дж. Дж. Займі (J. J. Zaimy), А. Дж. Норіна 
(A. J. Norina): 

- вміння планувати; 
- вміння управляти; 

- здатність організовувати та 
координувати діяльність команди; 
- вміння контролювати; 

- вміння вирішувати проблеми; [209] 
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– вміння визначити, документувати та 

аналізувати вимоги; 
– вміння перевести специфікацію вимог у 
реалізовану конструкцію, дотримуючись 
структурованого процесу; 

– здатність впроваджувати програмне 
забезпечення відповідно до визначеної 
програми; 
- вміння розробляти стратегію тестування 

програмної системи, використовуючи 
методики тестування блоку, тестового 
розвитку та функціонального тестування. 
– вміння здійснювати оцінку кінцевого 

проекту, перевіривши відповідність 
вимогам та проаналізувавши розробку та 
реалізацію; [211] 

 Дж. Дауні (J. Downey), Н. Пауер (N. Power): 

- вміння приймати рішення в умовах 
невизначеності; 

- вміння визначати ризики та управляти 
ними; 
- вміння пріоритетність завдань; 

- вміння планувати; [174] 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Визначення індикаторів «soft skiils» 
Навички особистої 

ефективності 

Комунікативні навички Управлінські навички Стратегічні навички Навички управління 

інформацією 
Н. Дулгунович 

Особиста ефективність: 
- вміння ставити та 
досягати поставлені цілі 
- управління часом; 

- стресостійкість; 
- почуття 
відповідальності; 
- креативність; 

- аналітичне мислення; 
- проведення презентацій; 
[45] 

Н. Дулгунович 

Комінікативні: 
- вміння працювати в 
групі; 
- вміння здійснювати 

ефективну комунікацію; 
- міжособистісне 
спілкування; 
- розв’язання 

конфліктних ситуацій; 
- проведення переговорів; 
вміння переконувати; 
- прийняття групових 

рішень; [45] 

Н. Дулгунович 

Управлінські: 
- вміння згуртувати 
групу; 
- вміння сформувати 

команду;  
- вміння сформувати 
систему комунікацій в 
команді; 

- вміння мотивувати 
учасників команди; 
- розвиток лідерських 
властивостей; 

- формальне та 
неформальне 
керівництво; [45] 

Н. Дулгунович 

Стратегічні: 
- стратегічне планування;  
- прийняття стратегічних 
рішень; 

- вміння працювати в 
умовах ризику; 
- вміння делегувати 
повноваження; [45] 

В. Сараванан 

(V. Saravanan) 
Навчання протягом життя 
та управління 
інформацією: 

- вміння знаходити 
та керувати відповідною 
інформацією з різних 
джерел; 

- здатність генерувати 
ідеї та самостійно 
навчатись; [208] 
 

К. Коваль 
Індивідуальні: 

- властивість приймати 
рішення та вирішувати 
проблеим; 
- чітко ставити завдання 

та формулювати цілі; 
- позитивне мислення та 
оптимізм; 

К. Коваль 
Комунікаційні: 

- зрозуміло формулювати 
думки; 
- дружнє спілкування та 
гарні манери; 

- взаємодіяти з різними 
типами людей; 
- структурувати й 
модерувати наради;  

К.  Коваль 
Управлінські: 

- грати в  команді; 
- об’єднувати та 
мотивувати команду; 
- навчати та розвивати 

членів команди; 
- передбачати та 
запобігати ризикам; 

Л. Б. де Резенде (L. B. de 
Rezende), П. Блеквел 

(P. Blackwell) 
Когнітивні: 
- вирішення проблем; 
- креативність та 

іноваційність; 
- прийняття рішень; 
- критичний аналіз; 

С. Йоосомбона 
(S. Yoosomboona), 

П. Ваннапірунб 
(P. Wannapiroonb) 
Управління інформацією: 
- вміння знаходити 

інформацію; 
- вміння працювати з 
бібліотеками даних; 
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- орієнтація на клієнта та 
кінцевий результат; [61] 

- вислуховувати та 
приймати до уваги усі 
точки зору; 

- відповідати 
аргументовано, 
зрозуміло, вчасно і 
ввічливо; 

- готувати та робити 
якісні презентації; 
- враховувати культурні і 
міжнаціональні 

особливості; [61] 

- чітко планувати та 
управляти часом; [61] 

- стратегічна 
перспектива та системне 
мислення; 

- інтуїтивність; [172] 

- вміння оцінювати 
джерела; [224] 

E. A. Тоадер (E.A. Toader), 

Б. Лаура (B. Laura) 
Особистісно-соціальні: 
- командна робота; 
- творчість; 

- пильність; 
- ефективність; 
- мотивація; 
- етика; 

- стресостійкість; [218] 

V. Saravanan 

Комунікативні: 
- здатність викладати ідею 
чітко, ефективно та з 
упевненістю усно або 

письмово; 
- здатність практикувати 
навички активного 
слухання та реагування; 

- міння чітко та впевнено 
презентувати слухачам; 
[208] 

V. Saravanan 

Лідерські: 
- вміння управляти 
проєктом; 
- знання теорій лідерства; 

[208] 

 О. Сліпічевич 

(O. Slipicevic), І. Масич 
(I. Masic) 
Управління інформацією: 
- здатність адаптуватися 

до змін, «розібравшись» з 
новою ситуацією, 
визначити стратегії та 
рішення; 

- здатність розуміти та 
усвідомлювати 
організаційні події, 
слухати відкрито та 

розуміти джерела 
отримання та обміну 
інформацією; 
- можливість засвоєння 

інформації з різних 
джерел, виявлення їх 
значення та інтерпретації 
спеціалізованої 
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(технічної) інформації з 
метою комунікації та 
загального використання; 

[214] 
Л. Б. де Резенде (L. B. de 

Rezende), П. Блеквел 
(P. Blackwell) 
Особистісні навчики та 
ознаки: 

- орієнтація на результат; 
- ініціативність; 
- впевненість; 
- відкритість; 

- багатозадачність; 
- дисциплінованість; 
[172] 

Європейський словник 

навичок на 
компетентностей 
Комунікативні: 

- застосовувати форми 
вербальної та 

невербальної комунікації 
- застосовувати методи 
групового спілкування 
- застосовувати 

відповідні методи 
спілкування 
- ефективно спілкуватися 
з окремими людьми 

- спілкуватися чітко та 
прямо 
- спілкуватися усно та 
візуально 

- критично вивчити 
особистісні комунікативні 
здібності та мову тіла 
- продемонструвати 

хороші навички 
спілкування 
- розвивати навички 
спілкування 

- висловлювати себе 
належним чином і чітко в 
різних ситуаціях;  

Європейський словник 

навичок на 
компетентностей 
Управлінські: 

- здатність до 
координації; 

- вміння організовувати 
себе 
- здатний до 
багатозадачності; 

- компетентність 
прийняття рішень; 
- підприємницьке 
мислення; 

- лідерські здібності; 
- управління 
фінансовими ресурсами; 
- управління 

матеріальними 
ресурсами; 
- управління кадровими 
ресурсами; 

- управління робочою 
діяльністю; 
- методи управління; 
- моніторинг стандартів 

діяльності організацій; 
- оперативне планування; 
- ризикована поведінка; 
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- використовувати методи 
міжособистісного 
спілкування; [48] 

 

- самодостатність; 
- встановлення 
стандартів; 

- встановлення цілей; 
- стратегічне планування; 
- навички нагляду; 

- навички управління 
часом; [48] 

  Л. Б. де Резенде (L. B. de 
Rezende), П. Блеквел 

(P. Blackwell) 
Управлінські: 
- лідерство; 
- управління 

конфліктами; 
- мотивація інших; 
- харизма; 
- вміння проводитит 

переговори; [172] 
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Додаток З 

Анкета «Оцінка сформованості професійної компетентності СК10 у 
майбутніх фахівців з інформаційних технологій» 

Інструкція: оцініть, будь ласка, рівень сформованості професійної 
компетентності у студента за представленими індикаторами за 10-бальною 

шкалою. 
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:___________________________ 

Індикатор Оцінка 

(1….10) 
Навички з розробки ІТ-проєктів 

розуміння принципів та методологій розробки 
програмного забезпечення 

 

вміння визначати, документувати та аналізувати вимоги до 
програмного продукту 

 

розуміння бізнес-аналізу та системного аналізу  

розуміння бізнес-задач та їх специфікації  
знання мов програмування та вміння застосовувати 
технології програмування для розробки програмних 

продуктів 

 

вміння розробляти стратегії тестування та проводити 
тестування продукту 

 

вміння здійснювати оцінку кінцевого продукту  

Навички управління проєктами 

знання методологій ведення проєктів  
знання процесів в проєктному менеджменті  

вміння оцінювати обсяг робіт проєкту та здійснювати 
планування 

 

здатність організовувати та координувати діяльність 
команди  

 

вміння здійснювати постановку та пріоритезацію задач  

вміння ідентифікувати ризики та застосовувати 
інструменти для їх управління 

 

вміння управляти якістю проєкту  
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Додаток И 

Анкета «Оцінка рівня сформованості «soft skills» у майбутніх фахівців з 

інформаційних технолоігй» 
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Додаток К 
Статистичний аналіз та перевірка статистичної гіпотези про рівність 

середніх за усіма компетентностями 
 

Навички з розробки ІТ-проєкту 

Лістинг К.1. Тест на нормальність залишків моделі при  

 

Лістинг К.2. Перевірка умови гомоскедантичності  

 

Лістинг К.3. Двохфакторна дисперсійна модель 

 

Розрахунок значення критерію Фішера було здійснено виходячи з 

середніх квадратів відхилень всередині груп і між ними і відповідних ступенів 

свободи для кожного з факторів: 

Для груп 

νBG = m - 1 = 2-1 = 1 

νWG = n - m = (109+115) - 2 = 222 

де m – кількість рівнів фактора (груп), n – кількість спостережень 

(студентів) 

Відповідно згідно таблиць F критерія Фішера при рівні значимості 0,05 

емпіричне (теоретичне, критичне) значення становить – F0,05;1;222 = 3,884. 
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Для етапів та взаємодії груп та етапів 

νBG = (m1 – 1)* (m2 – 1)  = (2-1)*(4-1) = 3 

νWG = (m1+ m2-1)*(n-1) = (2+4-1)+((115+109)/2 - 1) = 5*111 = 555 

де m1, m2– кількість рівнів для міжгрупового (групи) та 

внутрішньогрупового (етапи) факторів, n – кількість спостережень (студентів) 

в кожній вибірці розподіленій по групах та етапах.  

Відповідно згідно таблиць F критерія Фішера при рівні значимості 0,05 

емпіричне (теоретичне, критичне) значення становить – F0,05;3;555 = 2,621. 

Лістинг К.4. Множинні порівняння за тестом Тьюрі 

 

Навички з управління проєктами 

Лістинг К.5. Тест на нормальність залишків моделі  

 

Лістинг К.6. Перевірка умови гомоскедантичності  
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гомоскедантичності 
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ВСТУП 

 

 

Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного проєкту з 

дисципліни «Системний аналіз», «Вебтехнології та вебдизайн», «Економіка та 

бізнес» спрямовані на поширення знань щодо етапів створення інформаційної 

системи від аналізу до розробки системи, а також економічного обгрунтування 

прийнятих рішень. 

Метою виконання міждисциплінарного проєкту з дисципліни 

«Системний аналіз», «Вебтехнології та вебдизайн», «Економіка та бізнес» є 

отримання майбутніми фахівцями відповідного рівня фахово спрямованих 

теоретичних знань, формування та розвиток спеціальних умінь та практичних 

навичок, застосування їх в практичних систуаціях. 

Завдання: полягає в отриманні студентами навичок застосування 

теоретичних знань та вмінь у практичних систуаціях, що в результаті сприятиме 

розвитку як професійних так і загальних компетентностей студентів. 

Для вирішення питань, які не знайшли достатнього висвітлення в 

методичних рекомендаціях, і підвищення професійного рівня доцільно 

звернутися до переліку літературних джерел для поглибленого вивчення.  



334 
 

ЗМІСТ 

 
ВСТУП ............................................................................................. 333 

1.КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ 

ВИКОНАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЄКТУ ............................... 335 

2.ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЄКТУ ...................................................... 339 

3.ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЄКТОМ .............................................................................................. 344 

4.МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЄКТУ

 .................................................................................................................. 353 

5.ПРИКЛАД ВИКОНАНОГО ЗАВДАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО 

ПРОЄКТУ.................................................................................................. 339 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО 

ВИВЧЕННЯ ............................................................................................... 371 

 

 

  

file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088265
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088266
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088266
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088267
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088267
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088268
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088268
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088269
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088269
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088270
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088270
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088271
file:///F:/Методички/200241_М_д%20проект_5шт/Методичка%20м_д%20проект.docx%23_Toc33088271


335 
 

1. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ 

ВИКОНАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЄКТУ 

Для підвищення інтересу студентів до майбутнього фаху, ознайомлення їх 

з реальними процесами програмної розробки, а також заохочення до активної 

колективної роботи доцільно організовувати міждисциплінарні проєкти, у 

процесі виконання яких вони мають змогу спробувати різні напрями діяльності 

за фахом. 

Міждисциплінарні проєкти – це дослідження, що включають вирішення 

проблем декількох дисциплін, які вимагають більше часу та зусиль. Такі проєкти, 

порівняно з дослідженнями в рамках однієї дисципліни, надають допомогу у 

вирішенні складних спеціалізованих задач та соціальних проблем. Інтеграція 

декількох дисциплін спрямована на досягнення цілісності та системності 

результатів. 

Міждисциплінарні проєкти не відбуваються автоматично, об’єднуючи 

кілька дисциплін в одному проєкті. Необхідні додаткові зусилля для сприяння 

формуванню згуртованої проєктної команди, до якої залучено дослідників з 

різних дисциплін, щоб об’єднати знання з кількох областей знань і подолати 

проблеми комунікації як серед викладачів з різних дисциплін, так і серед 

студентів. 

Впровадження міждисциплінарних проєктів є важливим компонентом 

підготовки студентів інженерних спеціальностей у сучасних умовах, так як 

дозволяють опанувати не лише процесійні компетентності, а й сприяють 

розвитку навичок роботи в команді та комунікації. 

Особливістю підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій є 

те, що їх професія передбачає постійну роботу над проєктами і тому необхідно 

формувати у студентів готовність до вміння працювати в команді, формувати 

професійні навички та «soft skills» та вміння застосовувати хмарні сервіси для 

управління проєктами та колективної ІТ розробки у професійній діяльності. 

Розробка будь-якого програмного продукту передбачає попередній повний 

цикл SDLC (Software Development Life Cycle), що включає планування, аналіз, 

розробку програмного продукту. Саме тому, для виконання комплексного 

завдання було обрано дисципліни «Системний аналіз», «Вебтехнології та 

вебдизайн», які викладаються в одному семестрі. 

Крім того, на сьогоднішній день є актуальним формування у студентів 

підприємницьких компетентностей, оволодіння якими дасть можливість 

студентам отримати знання та вміння з ведення бізнесу, економічного 
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обгрунтування ефективності бізнесу та розуміння економічних процесів. Для 

забезпечення формування у студентів таких знань та навичок до 

міждисциплінарного проєкту була долучена дисципліна «Економіка та бізнес».  

Метою міждисциплінарного проєкту є формування інтегральної 

компетентності у студентів ІТ-фаху з розробки веобрієнтованих систем. 

Інтегральна компетентність – це здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних 

технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Інтегральна компетентність за відповідним кваліфікаційним рівнем НРК 

виступає комплексною характеристикою, яка дає змогу оцінити рівень якості 

засвоєння освітньої програми студентами та виступає сукупністю загальних та 

спеціальних компетентностей. 

Проєктне навчання є одним з методів, який дозволяє забезпечити 

комплексний підхід до формування інтегральної компетентності. Зокрема, якщо 

проєктне завдання включає міждисциплінарні зв’язки. Інтеграції кількох 

навчальних дисциплін при розробці проєктних завдань дає змогу покращити 

якість засвоєння матеріалу студентами як з кожної дисципліни, так і в комплексі, 

а також формувати у них інтегральну компетентність.  

Відповідно до стандарту вищої освіти цей міждисциплінарний проєкт 

покликаний формувати у студентів: 

загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК9. Здатність працювати в команді 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 

спеціальні (фахові, предметні): 
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СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних 

висновків,використання формальних мов і моделей алгоритмічних 

обчислень,проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх 

ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних 

проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення 

програмних та інформаційних систем. 

СК6. Здатність до системного мислення, застосування методології 

системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів 

формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики.  

СК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі 

архітектури клієнт-сервер. 

СК10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні 

засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог 

замовника. 

СК15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання 

ризиків їх проектування. 

У результаті виконання комплексного завдання міждисциплінарного 

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

«Економіка та бізнес» студент повинен продемонструвати такі програмні 

результати: 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного 

мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, 

аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. 

ПР8. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів 

і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування 

динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і 

фінансових об’єктах. 

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати 

парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для 

реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПР11. Володіти навичками управління життєвим циклом програмного 

забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до 

вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=151199
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економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, 

контракт). 

ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування 

складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої 

методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-технічних систем. 
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2. ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЄКТУ 

Студентам пропонується виконання міждисциплінарного проєкту на тему 

«Аналіз та розробка веборієнтованої системи для компанії в ІТ-галузі», метою 

якого є формування спеціальних компетентностей у студентів ІТ-фаху з аналізу 

предметної області, проєктування, оцінки ефективності та інвестиційної 

привабливості компанії, розробки веобрієнтованих систем та розвиток загальних 

компетентностей.  

Під час роботи над міждисциплінарним проєктом необхідно виконати 

комплексне завдання з розробки проєкту для відкриття власного ІТ-бізнесу. 

Зміст проєкту полягає у проведенні аналізу ринку ІТ-послуг; здійсненні 

структурно-функціонального та об’єктно-орієнтованого аналізу предметної 

області; проєктуванні бази даних та функціоналу системи; створенні веб-

орієнтованої систему для функціонування ІТ-компанії; створенні бізнес-плану 

компанії, розрахунок окупності проєкту та розробка стратегій розвитку компанії. 

Виконання завдання проєкту передбачає попереднє вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін, знання та навчики яких необхідні для виконання 

проєкту. 

 
Рис. 2.1. Зв’язок дисциплін проєкту з іншими дисциплінами 

Тематика міждисциплінарних проєктів повинна відповідати сучасному 

стану та перспективам розвитку комп’ютерних наук. Теми проєктів 

визначаються відповідно до інтересів студентів в галузі комп’ютерних наук, 

сучасних інформаційних технологій та формуються командою самостійно. 

Для опису завдання проєкту студентам необхідно заповнити 

наступний шаблон: 
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Інвестор планує вкласти кошти в створення фірми «________» (ІС, 

програмного продукту стартапу), яка буде займатися 

___________________________.  

Основними завданнями, які вирішуватиме фірма (ІС, стартап, програмний 

продукт) є:  

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

 

Для забезпечення такої діяльності необхідно ____ працівників:  

Посада  Кількість осіб  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Для їх розміщення необхідно орендувати (придбати) офіс площею ______., 

який складатиметься з:  

‒ ______________________;  

‒ ______________________; 

‒ ______________________.  

Для ефективнішої роботи системи, а також для популяризації її діяльності, 

необхідно розробити веборієнтовану систему, яка забезпечує такий функціонал:  

‒ _______________________;  

‒ _______________________;  

‒ _______________________;  

‒ _______________________;  
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Для зебезпечення діяльності фірми та для розробки такої системи 

необхідно:  

‒ проаналізувати функціонал системи (фірма як система, програмний 

продукт як система, стартап як система); 

‒ сформувати бізнес-модель майбутнього проєкту;  

‒ провести структурно-функціональний та об’єктно-орієнтований 

аналіз майбутньої системи;  

‒ розробити веборієнтовану систему; 

‒ розрахувати вартість необхідного обладнання, визначити метод 

нарахування амортизації, та розрахувати її;  

‒ визначити розмір заробітного фонду;  

‒ спланувати структуру основних витрат;  

‒ створити бізнес-план; 

‒ підготувати документи на відкриття бізнесу; 

‒ визначити необхідність отримання ліцензії на даний вид діяльності; 

‒ розрахувати інвестиційну привабливість; 

‒ розрахувати вартість розробки ІС / програмного продукту / вебсайту.  

Приклади напрямів тем міждисциплінарних проєктів: 

1. Створення веборієнтованої системи для проведення онлайн-

репетицій музикальних гуртів. 

2. Розробка онлайн сервісу для оцифровки та перекладу раритетних 

видань. 

3. Розробка веборієнтованої системи для пошуку роботи з виконанням 

завдань та формуванням рейтингу. 

4. Компанія з продажу та встановлення систем Розумного дому. 

5. Фірма з облаштування мультимедійних аудиторій на замовлення. 

6. Інтернет-провайдер. 

7. Платформа для онлайн навчання. 

Приклад завдання міждисциплінарного проєкту 

Мабуть кожен з нас колись намагався знайти роботу. Всі знають як це 

відбувається: людина, що хоче знайти роботу складає резюме, розміщує його на 

платформах таких як work чи jinni. Якщо Ваше резюме цікавить компанію, Вам 

телефонують і запрошують на співбесіду, і тільки після загальної співбесіди Вам 

дають можливість проявити свої вміння виконавши технічне завдання. Але іноді 

і до цього не доходить, людина просто витрачає купу часу та грошей для 

відвідування співбесід. З іншого боку компанії, що шукають нового працівника 

проводять величезну кількість співбесід для того, щоб знайти необхідного 
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кандидата. Не рідкі випадки, коли люди вказують невірну інформацію в резюме 

і це ще більше ускладнює пошук. А саме перше, що бачить ейчар – це резюме. 

Велика вірогідність, що тільки через непідходящу фотографію Вас можуть навіть 

не запросити на співбесіду, не даючи можливості проявити свої знання.  

Платформа Object view пропонує кардинально змінити підхід до Head 

hunting-гу прямо таки навпаки. 

Що якщо Ви б мали можливість спочатку проявити свої знання і вміння під 

час виконання реального проєкту? Саме це ми і хочемо запропонувати. 

Компанія, що планує взяти працівника, розміщує заявку на платформі з 

переліком вимог та викладає завдання для даної посади або обирає завдання з 

банку завдань. Людина, що шукає роботу зі свого боку може зареєструватись, 

обирати та виконувати завдання певних компаній. При вирішенні завдання, 

компанія може отримати контакти людини через наш сервіс для подальшої 

співбесіди. Якщо ж компанія не зацікавлена в одному з кандидатів які вирішили 

завдання, людина отримує рекомендацію від компанії в резюме, що буде 

корисним для подальшого пошуку роботи. 

Інвестор планує вкласти кошти в створення фірми «Objective vuew» (ІС, 

програмного продукту стартапу), яка буде займатися head hunting platform.  

Основними завданнями, які вирішуватиме фірма стартап є:  

‒ пошук гідних кандидатів на роботу за мінімальні затрати часу і 

ресурсів; 

‒ полегшує пошук роботи кандидатом; 

‒ економить час і витрати обох сторін при працевлаштуванні. 

Для забезпечення такої діяльності необхідно 4 працівники:  

Посада  Кількість осіб  

Team leader 1 

Designer 1 

Middle front end 1 

Middle back end 1 

Час виконання: 1,5 ‒ 2 місяці. 

Для їх розміщення необхідно орендувати (придбати) офіс площею 37 кв.м, 

який скрадатиметься з:  

‒ офісне приміщення 17 кв.м;  

‒ технічні приміщення 12 кв.м; 

‒ окремий кабінет 8 кв.м. 

Для ефективнішої роботи системи, а також для популяризації її діяльності, 

необхідно розробити веборієнтовану систему, яка буде забезпечувати:  
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Опис сервісу та його переваги перед іншими пошуковими системами для 

працевлаштування;  

‒ можливості реєстрації (компанії / студента);  

‒ відео та відгуки про даний сервіс;  

‒ інформацію про компанії з якими співпрацює дана платформа. 

Для зебезпечення діяльності фірми та для розроблення такої система 

необхідно:  

‒ проаналізувати функціонал системи (фірма як система, програмний 

продукт як система, стартап як система); 

‒ сформувати бізнес-модель майбутнього проєкту;  

‒ провести структурно-функціональний та об’єктно-орієнтований 

аналіз майбутньої системи;  

‒ розрахувати вартість необхідного обладнання, визначити метод 

нарахування амортизації та розрахувати її;  

‒ визначити розмір заробітного фонду;  

‒ спланувати структуру основних витрат;  

‒ створити бізнес-план; 

‒ підготувати документи на відкриття бізнесу; 

‒ визначити необхідність отримання ліцензії на даний вид діяльності; 

‒ розрахувати інвестиційну привабливість; 

‒ розрахувати вартість розробки ІС / програмного продукту / вебсайту.  
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3. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ 

 

Оскільки однією із загальних компетентностей майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій є здатність працювати в команді, під час навчання 

майбутніх ІТ-фахівців рекомендовано використовувати метод проєктів. 

Командна робота над виконанням проєкту є досить ефективною та 

продуктивною, оскільки дозволяє розв’язувати складні та громіздкі завдання, які 

не зможуть виконати вчасно та якісно поодинці навіть високопрофесійні фахівці. 

Хмарні сервіси для управління проєктами дають можливість 

відслідковувати роботу учасників команди, розподіляти завдання між ними, 

визначати їх пріоритетність тощо. До цієї категорії сервісів можна віднести: 

Microsoft Teams, Asana, Trello, Jira та інші. 

Критерії для порівння хмарних сервісів для управління проєктами: 

‒ 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.  

Порівняльна характеристика хмарних сервісів для управління проєктами 

Критерії 
Microsoft 

Teams 
Asana Trello Jira 

можливість 

формування 

груп 

канал 
команда, 

проєкт 

команда, 

бізнес-команда, 

дошка 

проєкти 

можливість 

постановки 

завдань 

учасникам 

команди 

завдання завдання картка завдання 

можливість 

пріоритезації 

задач 

‒ ‒ ‒ + 

можливість 

комунікації між 

Chat, Skype, 

Yammer 

коментарі, 

обговорення 
коментарі коментарі 
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учасниками 

команди 

можливість 

організації 

відеозв’язку 

+ ‒ ‒ ‒ 

можливість 

організації 

спільної роботи 

в реальному 

часі 

Word, Excel, 

PowerPoint, 

OneNote, 

SharePoint, 

Power BI 

‒ ‒ ‒ 

можливість 

зберігання 

файлів 

OneDrive файли проєкту вкладення вкладення 

можливість 

планування 

спільної роботи 

Planner, 

календар 

дошка 

(Dashboard), 

календар 

дошка 

(Dashboard) 

дошка 

(Dashboard) 

можливість 

інтеграції 

додаткових 

сервісів 

+ + + + 

Хмарний сервіс Microsoft Teams – це середовище для колективної роботи, 

яке базується на чотирьох ключових ідеях: комунікації, взаємодії, можливості 

індивідуальних налаштувань та надійного захисту. Даний сервіс є сучасним 

середовищем для спільної роботи студентів, незалежно від їх місцезнаходження, 

що дозволяє учасникам команди ефективно: 

‒ організовувати онлайн-зустрічі; 

‒ проводити аудіо- та відео- конференції; 

‒ публікувати в рамках робочого простору команди новини та спільні 

документи; 

‒ вести планування спільної діяльності учасників команди; 

‒ підключити додаткові хмарні сервіси. 

В Microsoft Teams також є можливість студентам отримувати 

повідомлення та різні оновлення від зовнішніх хмарних сервісів, наприклад, 

GitHub, Twitter та інших. Крім того, в корпоративне середовище Microsoft Teams 

студенти можуть інтегрувати різні інтелектуальні сервіси, що реалізується за 

допомогою Microsoft Bot Framework, серед яких є і боти від ModuleQ, hipmunk, 

Growbot та інших. Також в даному сервісі є можливість інтеграції рішення SAP 

SuccessFactors, що дає можливість керівникам команди та її учасникам стежити 
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за виконанням завдань і продуктивністю роботи в рамках роботи хмарного 

сервісу Microsoft Teams. За допомогою інтегрованого сервісу Trello учасники 

команд мають можливість завершувати успішно проєкти завдяки використанню 

дашбордів, списків і карток не виходячи з хмарного сервісу Microsoft Teams. 

Таким чином студенти мають можливість розвити свої вміння створювати власні 

середовища для спільної роботи, розвивати професійні навички та «soft skills».  

 
Рис. 3.1. Приклад використання хмарного середовища Microsoft Teams для 

колективної роботи студентів 

Хмарний сервіс Asana є безкоштовним і універсальним таск-

мессенджером для роботи команд. Даний сервіс дозволяє студентам під час 

роботи на проєктом планувати та структурувати хід дій таким чином, щоб більш 

ефективно створювати його, а саме: розподіляти завдання між учасниками та 

здійснювати моніторинг їх виконання, призначати відповідальних за певний вид 

робіт з виставленою першочерговістю виконання завдань та встановленими 

дедлайнами. 
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Рис. 3.2. Приклад організації спільної роботи команди в хмарному сервісі 

Asana 

Хмарний сервіс Trello є органайзером для спільної роботи, ключовими 

особливостями якого є: здійснення автоматичного резервного копіювання; 

компактне розміщення результатів проєкту на одній дошці; створення 

необмеженої кількості дошок і карток; можливість архівування карток або 

дошок; підтримка тегів і категорій; створення кольорових міток; відсутність 

автоматичного повторення карток. 

 
Рис. 3.3. Приклад організації роботи команди в сервісі Trello 

Онлайн сервіс Jira дозволяє командам-розробникам під час роботи: 

планувати проєкти; призначати виконавців завдань; планувати спринти та 

збирати завдання в беклог; виставляти пріоритети та дедлайни; обговорювати 

роботу команди в умовах абсолютної прозорості; підвищувати продуктивність 

команди, спираючись на візуальні дані. Використання такого сервісу під час 
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проєктного навчання розвиває у майбутніх фахівців з інформаційних технологій 

не лише професійні навички, а й «soft skills». 

 
Рис. 3.4. Приклад організації колективних проєктів в хмарному сервісі Jira 

Хмарні сервіси для колективної ІТ-розробки програмних продуктів 

надають можливість користувачам спільно працювати над кодом, керувати їх 

версіями тощо. До таких сервісів відносяться: GitHub, Bitbucked, GitLab, 

Phabricator, Beanstalk та інші. 

Для того, щоб хмарні сервіси колективної ІТ-розробки програмних 

продуктів давали можливість керувати проєктами, в них необхідно інтегрувати 

додаткові сервіси. Саме тому можливість такої інтеграції є одним із основних 

критеріїв за яким здійснюється порівняльна характеристика хмарних сервісів для 

колективної розробки програмних продуктів. 

Критерії для порівняння хмарних сервісів для колективної ІТ-розробки 

програмних продуктів: 

‒ 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.  

Порівняльна характеристика хмарних сервісів для колективної  

ІТ-розробки програмних продуктів 

Критерій GitHub Bitbucket DeployBot 
Phabricato

r 
Beanstalk 

можливість 

спільної 
+ + + + + 
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Вебплатформа для спільної ІТ-розробки GitHub пропонує всю 

функціональність Git та інтегрує в собі різні інструменти для контролю доступу, 

співпраці, управління завданнями та проєктами, що розміщується хмарі.  
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Рис. 3.5. Приклад використання вебплатформи GitHub для колективної ІТ-

розробки 

Доволі поширеним інструментом у колективних проєктах є хмарний 

сервіс Phabricator із відкритим вихідним кодом в якому міститься набір 

інструментів для колективної розробки програмного забезпечення та включає в 

собі додатки для перегляду коду, розміщення сховищ, відстеження помилок, 

управління проєктами тощо, а також є потужним, швидким та масштабованим.  

 
Рис. 3.6. Приклад використання хмарного сервісу Phabricator для 

колективної розробки (https://secure.phabricator.com/project/profile/1397/) 

Хмарний сервіс DeployBot є вебдодаток для розгортання коду та додатків 

з GitHub, Bitbucket або будь-якого іншого Git-сховища на будь-яку хостинг-

платформу за вибором користувача. Підтримувані платформи сервісом – це 

будь-які FTP / SFTP сервери, будь-який сервер під керуванням SSH, Amazon 
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Elastic Beanstalk, Heroku, DigitalOcean, Amazon S3, Rackspace CloudSites, 

DreamObjects, Shopify та інші. За допомогою сервісу майбутні ІТ-фахівці можуть 

не лише розгортати файли, але й використовувати інструменти для збірки, 

компіляції або обробки коду після коміту або автоматичного деплоя, виконувати 

будь які команди на серверах. У сервісі DeployBot можлива інтеграція з сервісом 

Asana для організації колективної роботи команди. 

 
Рис. 3.8. Приклад використання хмарного сервісу DeployBot для 

колективної розробки (https://deploybot.com/) 

Оптимальним варіантом для роботи над колективним проєктом для 

хостингу проєктів та їх спільної розробки, заснований на системі контролю 

версій є вебсервіс Bitbucket. Даний сервіс надає можливість командам 

створювати єдине середовище для планування проєктів, спільної роботи над 

написанням коду, тестуванням і розгортанням. За допомогою хмарного сервісу 

Bitbucket майбутні ІТ-фахівці мають можливість провести інтеграцію з 

системами стеження за помилками такими як Jira, Trello, Slack, що дозволяє 

оптимізувати роботу між керівниками ІТ-розробки та фахівцями, котрі 

займаються написанням коду та їх тестуванням.  
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Рис. 3.7. Приклад використання хмарного сервісу Bitbucket для 

колективної розробки (https://bitbucket.org/) 

Beanstalk ‒ це сервіс для повноцінного написання, перегляду та 

розгортання коду, що допомагає контролювати версії, імпортувати або 

створювати репозиторії Subversion і Git, налаштовувати обмеження доступу до 

певних репозиторіїв, надавати дозволи лише для читання або для повного 

доступу, надає можливість попереднього перегляду, порівняння, перевірки, 

редагування та спільного використання коду. 

 
Рис. 3.9. Приклад використання хмарного сервісу Beanstalk для 

колективної розробки (https://beanstalkapp.com/) 
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4. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЄКТУ 

Перед початком роботи над проєктом, студентам необхідно поділитися на 

команди, розподілити ролі та обрати один з інструментів для управління 

роботою команди. 

Робота над виконанням комплексного завдання розподіляється на 3 

частини, відповідно до завдань з кожної дисципліни. 

При виконанні завдань з дисципліни «Системний аналіз» студентам 

необхідно провести аналіз ринку ІТ-послуг, обрати профіль майбутньої компанії, 

розробити функціонал майбутнього бізнесу, провести структурно-

функціональний та об’єктно-орієнтований аналіз майбутньої системи, визначити 

структуру інформаційного забезпечення та описати специфікацію процесів 

управління. 

Виконуючи завдання з дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн», 

студентам потрібно розробити вебсайт майбутньої компанії та інтегрувати до 

вебсайту інформаційні системи управління компанією. 

Завдання з дисципліни «Економіка та бізнес» вимагають від студентів  

проаналізувати необхідні інструменти для відкриття власного бізнесу, розробити 

бізнес-план майбутньої компанії, побудувати стратегію її подальшого розвитку, 

розраховувати основні доходи та витрати, а також оцінити її економічну 

ефективність та інвестиційну привабливість. 

Виконання завдання проєкту відбувається блоками (кожний блок 

відповідає окремій дисципліні), під час яких команди студентів протягом тижня 

працюють над виконанням завдання, згідно плану-графіку проєкту. 

План-графік міждисциплінарного проєкту 

Навчальний 

тиждень 

Завдання 

БЛОК 1. Системний аналіз 

1 Розробка бізнес-ідеї. Попереднє обстеження об’єкта 

дослідження 

2 Аналіз системи за методологією IDEF 0 

3 Аналіз системи за методологією IDEF 1. Специфікація процесів 

4 Моделювання бізнес-процесів за нотацією BPMN 

5 Аналіз системи за об’єктно-орієнтованим підходом 

6 UML-діаграма класів 
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По завершенню всіх етапів, студенти представляють готові бізнес-проєкти 

по створенню ІТ-компанії. При презентації студентам необхідно представити 

низку створених взаємопов’язаних програмних продуктів, що вирішують 

комплексне завдання побудови веборієнтованої системи на основі аналізу 

предметної області, визначення економічної ефективності від впровадження 

такої системи та розрахунку інвестиційної привабливості. 

За результатами презентації, порєкт оцінюється, враховуючи обсяг та 

повноту виконання завдань студентами, дизайн, ефективність та готовність до 

впровадження, самостійність, оригінальність ідеї, аргументованість рішень 

прийнятих студентами під час виконання проєкту та вклад кожного учасника в 

загальний результат проєкту. 

  

БЛОК 2. Вебтехнології та вебдизайн 

7 Розробка структури та макету сайту 

8 CSS-стилі для сайту: написання та підключення 

9 Застосування Java Script при розробці сайту 

10 Програмування готової верстки сайту та створення 

адміністративної частини сайту 

11 Створення бази даних та підключення до неї 

12 Тестування сайту 

БЛОК 3. Економіка та бізнес 

13 Відкриття бізнесу та аналіз ринку 

14 Фінансовий план та стратегія фінансування проєкту 

15 Інвестиційна привабливість проєкту 

Захист проєкту 
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5. ПРИКЛАД ВИКОНАНОГО ЗАВДАННЯ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЄКТУ 

Загальний опис системи 

«Objective view» ‒ це платформа, основною функцією якої є здобуття 

кандидатами досвіду та навичок hard-skills через проходження тестових завдань 

та вирішення задач з реальних проектів, які будуть надаватись компаніями-

рекрутерами. З іншого боку система допомагатиме компаніям швидше і з 

меншими затратами знаходити необхідних кандидатів на ту чи іншу посаду. 

Основний опис використання системи: компанія, що планує взяти 

робітника, розміщує заявку на платформі з переліком вимог та викладає завдання 

для даної посади або обирає завдання з банку завдань. Людина що шукає роботу 

зі свого боку може зареєструватись, обирати і виконувати завдання певних 

компаній. При вирішенні завдання, компанія може отримати контакти людини 

через платформу для подальшої співбесіди. Якщо ж компанія не зацікавлена в 

одному з кандидатів які вирішили завдання, кандидат отримує рекомендацію від 

компанії в резюме, що буде корисним для подальшого пошуку роботи. 

Отже, основині функції що виконує дана платформа: 

‒ Допомога кандидатам у підвищені кваліфікації та здобуття hard-

skills шляхом вирішення та проходження реальних тестових завдань  

‒ Полегшення пошуку роботи кандидатом 

‒ Економія часу і витрат обох сторін, як рекрутера так і кандидата при 

працевлаштуванні 

Бізнес-модель Canvas 

Канва бізнес моделі (Business model canvas) ‒ один з інструментів 

стратегічного управління для підприємців, що працюють в рамках L.E.A.N., який 

дозволяє зробити опис проекту. Авторами та творцями канви бізнес-моделі є 

Олександ Остервальдер та Ів Піньє [2]. 

Канва бізнес моделі платформи Objective view була побудована за 

допомогою ресурсу bmfiddle.com, що надає шаблони для побудування бізнес 

моделей різних типів. 
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Рис. 5.1. Канва бізнес-моделі платформи Objective View 

 

У моделі відображенні такі пункти:  

1. Сегменти споживачів.  

2. Головна ідея.  

3. Канали інформування про сервіс. 

4. Формування стосунків з аудиторією.  

5. Отримання коштів для діяльності.  

6. Ключові ресурси. 

7. Ключова діяльність.  

8. Ключові партнери. 

9. Структура витрат. 
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Рис 5.2. Докладний вміст пунктів 1-4 канви бізнес моделі платформи 

Objective View 

 
Рис. 5.3. Докладний вміст пунктів 5-9 канви бізнес моделі платформи 

Objective View 
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Структурно-функціональний аналіз проекту 

Структурний (структурно-функціональний) аналіз – метод дослідження 

системи, який починається із загального обстеження, а потім деталізується, 

набуваючи ієрархічної структури зі все більшою кількістю рівнів. 

Функціональна діаграма – це схема ієрархії, яка зазвичай 

використовується для відображення задач системи [3]. 

На рисунку 5.4 представлена функціональна діаграма для платформи 

Objective View. На даній діаграмі відмічено, що основними функціями системи 

являються: 

‒ Реєстрація клієнтів. 

‒ Керування завданнями. 

‒ Підбір кандидатів. 

‒ Навчання кандидатів. 

‒ Пошук. 

 
Рис.5.4. FDD діаграма 

 

SADT (Structured Analysis and Design Technique) – методологія аналізу і 

проектування систем. Модель SADT об'єднує і організує діаграми в ієрархічні 

деревоподібні структури, при цьому цьому чим вище рівень діаграми, тим вона 

менш деталізована. До складу діаграми входять блоки, що зображують 

активності модельованої системи, і дуги, що зв'язують блоки разом і зображують 

взаємодії і взаємозв'язку між блоками. 
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Рис. 5.5. SADT діаграма контекстного рівня 

 

 
Рис. 5.6. SADT діаграма нульового рівня 

Одним з найважливіших способів опису процесу є діаграми потоків даних 

(інформації) DFD (Data Flow Diagram). Подібні діаграми містять, як правило, два 

типи графічних об'єктів: чотирикутники і стрілки. Перші описують функції 

(роботи, процеси), другі ‒ потоки даних між цими функціями . 

DFD діаграма 0 рівня відображає всі процеси, сховища даних та сутності, 

які задіяні в системі. На рисунку зображено цю діаграму для всієї системи, 

розроблюваної в рамках курсового проекту 
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Рис. 5.7. Діаграма DFD-0 для системи загалом 

Діаграма DFD 1 рівня створюється для відображення взаємодії між 

елементами відносно окремного процесу системи. На рисунку 5.8 зображено 

діаграму для процесу «Навчання кандидата». 

 
Риc. 5.8. Діаграма DFD-1 для процесу «Навчання кандидата» 

Нотація BPMN (Business Process Model and Notation ‒ модель бізнес-

процесів і нотація) використовується для опису процесів нижнього рівня. 

Діаграма процесу в нотації BPMN є алгоритм виконання процесу. На діаграмі 

можуть бути визначені події, виконавці, матеріальні та документальні потоки, 

які супроводжують виконання процесу. Кожен процес може бути 

декомпозиційований на більш низькі рівні. Декомпозиція може проводитися в 

нотаціях BPMN або EPC. При декомпозиції процесу BPMN, розташованого на 

діаграмі SADT, стрілки з діаграми SADT на діаграму BPMN не переносяться. 
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Рис. 5.9. BPMN нотація формування завдання 

 

Рис. 5.10. BPMN нотація публікації завдання 

 
Рис. 5.11. BPMN нотація отримання контактів кандидатів 

Об’єктно-орієнтований аналіз системи 

Якщо методи структурного проєктування мали на меті спрощення 

системної розробки на основі алгоритмічного підходу, то об’єктно-орієнтовані 

методи вирішують аналогічне завдання, використовуючи описи класів і об’єктів, 

тобто чіткі засоби об’єктно-орієнтованого програмування. Об’єктно-орієнтоване 

проектування визначають як «методологію проектування, що поєднує в собі 

процес об’єктної декомпозиції і прийоми уявлення як логічної та фізичної, так і 

статичної та динамічної моделей системи, що проектується». 

Діаграма Прецедентів візуально зображає різноманітні сценарії взаємодії 

між акторами (користувачами) і прецедентами (випадками використання); 

описує функціональні аспекти системи (бізнес логіку). 

Діаграми Прецедентів відіграють важливу роль не тільки у комунікації між 

збирачами вимог до проекту і потенційними користувачами. Діаграми 

Прецедентів дописані бізнес логікою і детальними специфікаціями прецедентів, 
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як джерельна інформація, успішно використовують учасники розробки проекту 

на всіх його фазах (зародження, дизайн, програмування, тестування, 

документування).  

 
Рис. 5.12. Діаграма прецедентів для системи 

Class diagram (діаграма класів) основна діаграма для створення коду 

додатка. За допомогою діаграми класів створюється внутрішня структура 

системи, описується спадкування й взаємне положення класів друг щодо друга. 

Тут описується логічне представлення системи. Саме логічне, тому що класи ‒ 

це лише заготовки, на основі яких потім будуть визначені фізичні об'єкти  

 
Реалізація проєкту 
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Платформа Objective View розроблена перш за все для студентів та людей 

що не мають достатньо досвіду, і які мають бажання взяти участь у виконанні 

реальних завдань із співбесід та проектів та здобути навички hard-skills. Наразі 

платформа реалізована як веборієнтована система, та розміщена на навчальному 

порталі під доменним ім’ям університету НУБіП України, що дає змогу 

масштабно використовувати та поширювати її. 

 
Рис. 5.13. Скріншот першого екрану платформи Objective View 

 

Використання системи студентами 

Для входу в систему необхідна обов’язкова реєстрація, що дає змогу 

зібрати необхідну інформацію про студента, його інтереси та бажані навички для 

здобуття. 

 
Рис. 5.14. Форма реєстрації платформи Objective View 

 

Під час реєстрації обов’язково вказувати роль користувача, від цього 

залежатиме подальші можливості та доступ до даних. Після реєстрації та та 
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першої авторизації на платформу користувачу пропонується ввести свої особисті 

дані та інтереси.  

  
Рис. 5.15. Форма введення особистих даних користувачем 

Ці, та інші дані із статистикою можна переглянути та редагувати в 

персональному кабінеті користувача. Також в даному розділі відображається 

статистика та підтверджені вміння студента, що формується на основі виконаних 

завдань та відгуків рекрутерів. 

 
Рис. 5.16. Персональний кабінет користувача 

Всі доступні актуальні завдання відображаються на сторінці Пошук. 

Результат формується на основі відібраних при реєстрації інтересах. При 

натисканні на завдання відображається повна постановка завдання та критерії до 

виконання. 
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Рис. 5.17. Пошук завдань студентом 

На сторінці завдання передбачено поле для вводу рішення завдання – воно 

може бути як вихідним кодом, так і посиланням на пісочницю. Додатковим 

функціоналом для реалізації є таймер виконання завдання, що буде також 

додатковою характеристикою при оцінюванні. 

 
Рис. 5.18. Сторінка завдання 

Після відправки роботи на перевірку, користувач може перейти на сторінку 

виконаних завдань, та переглянути результат їх оцінювання з коментарем. 

Оцінювання планується проводити двома альтернативними шляхами – 

перевіркою безпосередньо рекрутерами, та перевіркою механізму перевірки, при 

умові що завдання було створено конструктором завдань.  
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Рис. 5.19. Сторінка результату оцінювання роботи 

Після надання відгуку хоча б на одну з виконаних робіт, в особистому 

кабінеті відбувається оновлення показників особистих навичок. Кожне вирішене 

завдання впливає на кінцевий результат показників.  

Використання системи рекрутерами 

Використання системи користувачами з роллю рекрутерів також вимагає 

обов’язкової реєстрації та заповнення даних про компанію. 

 
Рис. 5.20. Сторінка внесення інформації про компанію рекрутером 

Для рекрутерів платформа є head-hunting платформою, де вони можуть 

відбирати кандидатів із списку користувачів, що вирішили їх завдання. Для 

викладення вакансії необхідно відкрити розділ Мої вакансії та створити 



367 
 

вакансію, вказуючи при цьому назву вакансії, її опис, де визначаються вимоги до 

кандидата, та рівень бажаного завдання, що в подальшому може 

використовуватись студентами для фільтрації завдань по складності. Також це 

важливо якщо надалі рекрутер обирає функцію генерації завдання на основі 

банку завдань. 

 
Рис. 5.21. Сторінка створення вакансії 

Також ректрутер може прикріпити до вакансії власне завдання вказавши 

його опис , вимоги та тематику. 

 
Рис. 5.22. Внесення завдання рекрутером 

Після виконання даної процедури, вакансія є опублікованою та доступною 

до вирішення та огляду всіма користувачами. В налаштуваннях вакансії рекрутер 

може редагувати актуальність вакансії, тоді на порталі буде відображено лише 

завдання, але вже з позначкою що дане завдання є не актуальним для рекрутера. 

Вирішення кожного завдання може відслідковуватись рекрутером через e-
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mail сповіщення. В розділі Мої завдання, обравши раніше створене завдання, 

рекрутер може побачити кожне вирішення, статистику рішень, а також 

перевіряти завдання, надавати відгуки і отримувати контакти кандидатів, що на 

думку рекрутера вдало виконали завдання. 

 
Рис. 5.23. Перевірка рішень завдання прикріпленого до вакансії 

Платформа спроєктована таким чином, що кандидати та рекрутери не 

можуть отримувати контакти кожної сторони у вільному доступі. Даний 

функціонал виконується тільки через систему оплати платформи. 

Висновки та перспективи подальшої розробки 

Набуття студентами навичок hard-skills невід’ємна складова успіху кар’єри 

в ІТ. Але для здобуття таких навичок необхідні реальні конкретні завдання для 

виконання, і перш за все такими завданнями є завдання на технічних співбесідах 

які дають можливість кандидату на посаду проявити себе, я рекрутеру відсіяти 

некомпетентних кандидатів. 

Платформа Objective View поєднує в собі head-hunting платформу та 

систему для навчання є системою для студентів, які хочуть отримати досвід та 

здобути необхідні навички для розвитку та подальшої побудови кар’єри а також 

пошуковим майданчиком для рекрутерів. 

Шляхи подальшого розвитку системи є необмеженими:  

1. Створення тестів на основі яких будуть підбиратись завдання 

індивідуально, створюючи програму розвитку в певній сфері ІТ. 

2. Організація та проведення курсів. 

3. Проведення конференцій та зустрічей роботодавців та молодих 

спеціалістів для рекрутингу.  

 

Реєстрація бізнесу 

Форма реєстрації: юридична особа, товариство з обмеженою 
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відповідальністю 

Група оподаткування: 3 група, без сплати ПДВ (короткостроковий та 

середньостроковий період); загальна система оподаткування, без сплати ПДВ 

(довгостроковий період) 

Статут: діє на підставі модельного статуту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. 

Місія: Забезпечити економію часу та матеріальних ресурсів під час пошуку 

роботи для робітників та найму для компанії. 

 

Економічне обгрунтування 

 
Рис. 5.24. Порівняння доходу по різним статтям в залежності від періоду 

 
Рис. 5.25. Залежність доходу від витрат 

Інвестиційна привабливість 



370 
 

 
Рис. 5.26. Розрахунок інвестиційної привабливості 

Даний проєкт є інвестиційно привабливим, оскільки уже з 7 місяця роботи 

повністю окуповується та починає приносити стабільний прибуток. Для 

підтримання інвестиційної привабливості проєкту необхідно постійно 

вдосконалюватися, оновлювати технології, модернізувати обладнання, 

розширювати функціональність. 
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Додаток М 

Організація дистанційного навчання з використанням MS Teams 

Microsoft Teams – сервіс, що об'єднує бесіди, контент, завдання та 

програми, при організації дистанційних занять, налагодженні професійних 

зв'язків в освітніх спільнотах та спілкуванні з колегами. 

Авторизація у Microsoft Teams 

Крок 1. Перейти за посиланням: portal.office.com та авторизуватись за 

допомогою корпоративного облікового запису Office365. 

Примітка: Для отримання корпоративного облікового запису Office365 заповніть 

форму. 

 

Крок 2. Обрати MS Teams на панелі швидкого доступу або з переліку усіх 

програм. 

 

Організація середовища для роботи групи 

Для організації роботи середовища необхідно створити  команду та 

долучити до неї всіх учасників. Для створення команди необхідно: 

file:///D:/Корольчук/!!!!/portal.office.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJ9Z1iwtrkyez2AFK30L2at1VVHtvRtPrb-h-9YVGjhUMFdBMktZNk45Qk02WDJZTDYzOUkxSjNMNi4u
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- Перейти в категорії Команди 

 

- та обрати: Приєднатися або створити команду -> Створити команду 

           

- на наступному кроці обрати тип команди Клас 

 

- додати назву команди, за необхідності опис команди та натиснути кнопку 

Далі: 
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- та долучити студентів до команди. За необхідності до команди 

аналогічним чином можна додати інших викладачів. 

 

Комунікація в MS Teams 

Для комунікації в MS Teams передбачено чат, за допомогою якого, можна 

надсилати повідомлення, файли, відеоматеріали. 

 

Для організації відеоконференції необхідно у чаті обрати Миттєва нарада. 
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При проведенні відеоконференції, MS Teams надає можливість: 

1. ввімкнути/вимкнути відео; 

2. ввімкнути/вимкнути мікрофон; 

3. надати спільний доступ до робочого столу (3.1), перегляду презентацій 

(3.2), дошки (3.3) 

 

Для запису відео-конференції необхідно обрати Інші дії та натиснути 

кнопку Почати записування. 

 

Розміщення навчальних матеріалів 

Для розміщення навчальних матеріалів у MS Teams передбачено декілька 

варіантів: 

1. Розміщення навчальних матеріалів у Вікі касу. 
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2. Створення блокноту для класу. 

3. Та розміщення матеріалів у сховищі класу. 

 

Створення завдань 

Для створення завдань необхідно перейти у розділ Завдання та натиснути 

кнопку Створити (Create) та обрати тип завдання (Завдання, Тест). 

 

Створюючи Завдання необхідно вказати Назву завдання (1), інструкції з 

виконання (2), кількість балів (3), для яких команд розмістити дане завдання (4), 

термін початку (5) та закінчення даного завдання (6). Створене завдання можна 

попередньо зберегти (7) або розмістити для виконання (8). 
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При створенні тесту, можна створити новий тест (1) або розмістити вже 

наявне опитування створене у формах (2). 
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Залишились запитання? Пройдіть Навчальний відеокурс із Microsoft 

Teams 

 

Короткий посібник 

 

Вступ до Microsoft Teams 
 

Створення та 

настроювання команди 

 

Співпраця в командах і 

каналах 

 

Робота з дописами й 

повідомленнями 

 

Передавання та пошук 

файлів 

 

Створення чатів і 

здійснення викликів 

 

Керування нарадами 

 

Налаштування 

відеоподій і участь у них 

 

Огляд програм та 

інструментів 

 

Налаштування розкладів 

команд за допомогою 

функції "Зміни" 

 

Керування 

інформаційним каналом 

активності 

 

Teams для роботи в 

дорозі 

 

Початок роботи з Teams 

(безкоштовно) 
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https://support.office.com/uk-ua/article/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-a864b052-5e4b-4ccf-b046-2e26f40e21b5?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-f92363a0-6d98-46d2-bdd9-f2248075e502
https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-6e22a734-c002-4da0-ba63-681f155b142d?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
https://support.office.com/uk-ua/article/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-f8efe6e4-ddb3-4d23-b81b-bb812296b821
https://support.office.com/uk-ua/article/%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-02b9ece4-6086-4daa-b4c0-627beeacbf08?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96-f9a524fa-c7a2-41ee-9961-6d8d16f5550e
https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-teams-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-53a9b20c-2ad7-442e-967c-2e9305e96463
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Додаток Н 

Семінар-тренінг «Використання технологій Майкрософт у ВНЗ» 

НУБіП України - 2017 

День 1. 19 червня 2017 року 

9:00-10:00  - Реєстрація – корпус №1, ауд.69 

10:00-10:15 - Вітання учасникам від адміністрації НУБіП України та компанії Майкрософт 

10:15-13:00   -  Сесія 1 (кор.1, 69 ауд.)  Сервіси Майкрософт: огляд можливостей  

 Тема Час Спікер 

1. Поняття хмарних технологій та 

хмарних сервісів в освіті 10:15–10:30 

Глазунова О.Г., д.пед.н., доцент, 

декан факультету інформаційних 
технологій 

2. Світові освітні тренди. Пропозиції  

Майкрософт для ВНЗ 
10:30–11:00 

Дорош Наталія, керівник по роботі з 

закладами освіти, Microsoft Україна 

3.  Огляд дистанційних платформ 
платформ Moodle та Open EdX 11:00–11:30 

Олеся Дяченко, RacoonGang 
(онлайн) 

3.  Презентація навчальних курсів 
Майкрософт для викладачів в 

Microsoft Educator Community. 
Можливості професійної 
сертифікації викладачів 

11:30–12:00 

Яна Курченко, керівник освітніх 
програм Microsoft Україна 

 Перерва на каву, ланч 12:00– 

13:00 

 

13:00–17:00  -  Сесія 2 (кор.15, 213, 214 ауд.). Використання О365 для організації 

навчального процесу 

1 Комунікація з використанням 
хмарних сервісів Майкрософт 13:00–14:00 

Волошина Т.В., старший викладач 
кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

2 Організація співпраці у хмарному 
середовищі. Робота з даними в 

Office 365 
14:00–15:00 

Глазунова О.Г., д.пед.н., доцент, 
декан факультету інформаційних 

технологій 

 Перерва на каву 15:00–15:30  

3 Використання сервісу One Note у 

навчальній роботі 15:30–16:30 
Дорош Наталія, керівник освітніх 

програм Майкрософт 

4 Створення професійних 

інтерактивних презентацій з 
використанням сервісу Sway 

16:30–17:00 

Волошина Т.В., старший викладач 

кафедри інформаційних і 
дистанційних технологій 
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День 2. 20 червня 2017 року 

10:00-13:00 - Сесія 3. (кор.15, 213, 214 ауд.). Використання сервісів і ресурсів 

Майкрософт у навчанні 

 
1 

Презентація ресурсів і сервісів 
Imagine Academy  

 

10:00-11:00 

Дорош Наталія, керівник по роботі 
з закладами освіти, Microsoft 

Україна 

2 Створення сучасних методів 
оцінювання та опитування за 
допомогою Microsoft Forms 

11:00–12:00 

Глазунова О.Г., д.пед.н., доцент, 
декан факультету інформаційних 
технологій 

3 Організація проектної роботи 

студентів  в середовищі 
SharePoint 

12:00–13:00 

Волошина Т.В., старший викладач 

кафедри інформаційних і 
дистанційних технологій 

 Перерва на каву, ланч 13:00–14:00  

14:00-17:00 1 Сесія 4. (кор.15, 213, 214 ауд.). Використання сервісів і ресурсів 

Майкрософт у навчанні 

4 Презентація ресурсів і сервісів 

Майкрософт для СТЕМ 
факультетів (Azure, Microsoft 
Imagine, CodePlex та ін) 

 

Презентація дослідження про 
жінок в СТЕМ професіях. 

14:00–15:00 

Волошина Т.В., старший викладач 

кафедри інформаційних і 
дистанційних технологій  

 

5 Організація персоналізованого 
навчання за допомогою Microsoft 
Teams та аналітика за допомогою 
Power BI 

15:00–16:00 

Дорош Наталія, керівник освітніх 
програм Майкрософт 
Корольчук В.І., асистент кафедри 
інформаційних і дистанційних 

технолоігй 
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Дадаток П 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

Факультет інформаційних технологій 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І РОБОЧА ПРОГРАМА 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників аграрних вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації 

З ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ О365 У НАВЧАННІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 
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Рекомендовано вченою радою навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: Глазунова О. Г., д.пед.н., доцент, декан факультету інформаційних 

технологій, НУБіП України 

 Волошина Т. В., старший викладач кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій факультету інформаційних технологій, 

НУБіП України 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Кузьмінська О.Г., к.пед.н., доцент кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій факультету інформаційних технологій, НУБіП України 

 

 

 

 

Відповідальна за випуск: директор ННІ післядипломної освіти – 

Кулаєць М.М. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Проректор з навчальної і 

виховної роботи НУБіП 

України 
 

___________ С.М.Кваша 

"____"_________ 2018 р. 
 

  ПОГОДЖЕНО: 

Директор ННІ 

післядипломної освіти 

НУБіП України 

  _________ М.М. Кулаєць 
"____"_________ 2018 р. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТ ИЧ НА ПРОГРАМА  

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників аграрних вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації 

З ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ О365 У НАВЧАННІ 

 

 

 

 

Термін навчання – 108 год. 

Форма навчання – з відривом від 

виробництва 

Режим роботи – 6-8 годин на день 

 

Київ – 2018 
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Структура програми та її зміст 

Тематичний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів І-IV рівнів 

акредитації з організації самостійної роботи студентів на основі технологій 

Веб 2.0 

№ 

пп. 
Навчальні модулі, теми 

Кількість 

годин 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

ю
 

Лектор 

в
с
ь

о
г
о

 

а
у

д
и

т
о

р
н

и
х

 

с
а

м
о

с
т
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Модуль 1. Комунікація з 

використанням хмарних сервісів 

        
 

1. 

Поняття хмарних технологій та 

хмарних сервісів в освіті: хмара, 

академічна хмара, освітня хмара, 

властивості, моделі обслуговування, 

моделі розгортання 

2 2    Глазунова О.Г., д.пед.н., 

доцент, декан факультету 

інформаційних технологій 

2. 

Огляд хмарних сервісів Office 365: 

Календар, Пошта, планування завдань, 

завдання, Word, Excel, PP, Форми, One 

Drive, OneNote, Skype, Yammer 

6 6  завд Волошина Т.В., ст.викл 

кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

3.  

Організація навчання з технологіями 

Майкрософт (курс академії 

Майкрософт – Мікс технологій і 

педагогіки) 

10 4 6 тест Глазунова О.Г., д.пед.н., 

доцент, декан факультету 

інформаційних технологій 

 Всього 18 12 6   

 
Модуль 2. Комунікація з 

використанням хмарних сервісів 

       
 

1. 

Робота з електронною поштою Outlook 

та сервісом «Календар»: єдине 

середовище для планування подій в 

календарі, поштових повідомлень та 

спілкування в он-лайні   

6 6  завд Саяпіна Т.П., ст.викл. кафедри 

інформаційних і дистанційних 

технологій 
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2. 

Організація спілкування в 

корпоративній соціальній мережі 

Yammer: переваги корпоративної 

мережі, організація спілкування 

6 6  завд Волошина Т.В., ст.викл 

кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

3. 

Організація навчальних проектів за 

допомогою комунікаційної програми-

клієнт Skype 

6 6  завд Волошина Т.В., ст.викл 

кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

4.  

Організація навчання з технологіями 

Майкрософт (курс академії 

Майкрософт – Використання сервісів 

ІКТ для організації навчання) 

12 4 8 тест Глазунова О.Г., д.пед.н., 

доцент, декан факультету 

інформаційних технологій 

 Всього 30 22 8   

 
Модуль 3. Робота з даними в Office 

365 

       
 

1. 

Співпраця у хмарному сховищі 

OneDrive: спільний доступ до папки, 

до документа, редагування документів 

он-лайн,  

6 6  завд Волошина Т.В., ст.викл.  

кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

2. 

Робота з веб-застосунками Microsoft 

Word Online, PowerPoint Online, Excel 

Online. Форми. Створення документів, 

посилання на документ у поштовому 

повідомленні, календарі, завантаження 

документів. 

6 6  завд Волошина Т.В., ст.викл.  

кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

3. 

Створення професійних інтерактивних 

презентацій з використанням сервісу 

Sway 

12 6 6 завд Волошина Т.В., ст.викл.  

кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

4. 

Офіс Мікс (навчальний курс академії 

Майкрософт) 

10 4 6 тест Глазунова О.Г., д.пед.н., 

доцент, декан факультету 

інформаційних технологій 

 Всього 34 22 12   

 
Модуль 4. Навчальні сервіси О365 

та організація роботи викладача 

       
 

1. 

Використання сервісу One Note у 

навчальній роботі. Створення 

конспектів. Використання в 

аудиторній роботі. 

12 8 4 завд Глазунова О.Г., д.пед.н., 

доцент, декан факультету 

інформаційних технологій 

2. 

Організація колективної 

роботистудентів у сесрвісі Teams 

6 6  завд Корольчук В.І., асистент. 

кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
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3.  

О365 – (навчальний курс академії 

Майкрософт). Отримання сертифікату 

за даним курсом від Майкрософт 

8 2 6 тест Саяпіна Т.П., ст.викл. кафедри 

інформаційних і дистанційних 

технологій 

 Всього 26 16 10   

 

Підсумковий контроль – звіт з 

презентацією ресурсів для 

викладання навчальної дисципліни, 

сертифікат з навчального курсу 

«Основи Office 365» 

    

 

 Всього 108 72 36   
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Додаток Р 
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Додаток С 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Корольчук Валентини Ігорівни  

«Використання хмарних сервісів для проектного навчання майбутніх ІТ-

фахівців»  

зі спеціальності 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

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, vol. 62, no. 6, pp. 98-113, 2017. [Online]. 

Available: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1837 (включений 

до міжнародних наукометричних баз). 

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 (ІТО), №31, 
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