
Кулинич Олена Анатоліївна, 
заступник директора з НМР
ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище”

Хмарні технології в діяльності 
закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти



 Провідні вчені, бізнесмени та економісти 
все частіше кажуть про настання ери 
Четвертої промислової революції («Fourth 
Industrial Revolution») - нового етапу 
розвитку суспільства. Крім того, 
реальністю є формування виробництва за 
абсолютно новими моделями і 
технологіями - Індустрія 4.0  (Industry 4.0).

 З ухвалою Кабінетом Міністрів України 
«Концепції розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018-2020 роки», 
наша Держава розпочала свій рух в цьому 
напрямку.

 Відтак, вимоги до професій, кваліфікацій, 
навичок, що потребуватимуть виробничі 
підприємства в нових умовах, будуть 
поступово, але невідворотно змінюватись

 В прогнозі IFTF підкреслюється, що до 
2030 року з'являться нові професії, і 85% з 
них на сьогодні ще не мають  навіть назви.

Передумови…



Майбутнє професійної освіти

https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/d05472a8-cf68-42fb-90b0-bed9d82bb08b/MG_2017_Future_Forces_Skills_Revolution_lo+(1).pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d05472a8-cf68-42fb-90b0-bed9d82bb08b
https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/d05472a8-cf68-42fb-90b0-bed9d82bb08b/MG_2017_Future_Forces_Skills_Revolution_lo+(1).pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d05472a8-cf68-42fb-90b0-bed9d82bb08b
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs%20lost-jobs%20gained_report_december%202017.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs%20lost-jobs%20gained_report_december%202017.ashx
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/wfi/ACTF_IFTF_FutureSkills-report.pdf
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/wfi/ACTF_IFTF_FutureSkills-report.pdf
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/wfi/ACTF_IFTF_FutureSkills-report.pdf
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/wfi/ACTF_IFTF_FutureSkills-report.pdf


 Сфера освіти та підготовки кадрів - одна з
найбільш консервативних, і нерідко
програми підготовки не змінюються
десятиліттями. Така позиція в умовах
тектонічних зрушень є тупиковою.

 Сьогодні освітній процес будується за
принципом індустріального конвеєра, в
якому учні отримують однотипні знання,
просуваючись лінійним освітнім планом, і
лише іноді допускається деяка умовна
свобода вибору завдяки інтерактивним та
практико-орієнтованим технологіям.

 Система освіти, зокрема професійної освіти,
повинна забезпечити становлення нової
парадигми, яка сприятиме переходу
суспільства до нового соціального і
економічного укладу.



Випускники, що відповідають
запитам ринку праці,
модернізоване освітнє
середовище, багатоканальне
фінансування та управління
на місцях - такими є основні
цілі реформування
професійно-технічної освіти в
Україні. Наразі вони
прописані у Концептуальних
засадах “Сучасна професійна
освіта”, який 22 травня 2018
року схвалила колегія МОН.
Документ став основою
концепції розвитку
професійно-технічної освіти.

Сучасна професійна освіта



 З 20 вересня 2018 року по 20 жовтня 2018 року
тривали громадські обговорення «Проекту
Закону України Про професійну (професійно-
технічну) освіту).

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ПРОФЕСІЙНУ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ) ОСВІТУ



 З 10 жовтня по 01 листопада 2018 року тривали
громадські обговорення проекту Концепції
реалізації державної політики у сфері
професійної освіти «Сучасна професійна освіта»
на період до 2027 року».

Проект Концепції реалізації державної політики у
сфері професійної освіти «Сучасна професійна
освіта» на період до 2027 року



 13.10.2018 вступив в силу Закон «Про внесення
змін до деяких законів України щодо доступу осіб з
особливими освітніми потребами до освітніх
послуг».

 Документ передбачає внесення змін до Законів
України «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про професійно-технічну
освіту» в частині забезпечення права осіб з
особливими освітніми потребами на здобуття
освіти, отримання психолого-педагогічних та
корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти.

 Нова редакція Закону України "Про професійно-
технічну освіту" очікується 01.01.2019

Закон «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами 
до освітніх послуг» (Закон 2541-VIII)





ХМАРНІ СЕРВІСИ



Напрямки діяльності ІКТ, що застосовуються 
off-lіne Хмарні сервіси (on-lіne)

Офісні пакети Microsoft Office,
WordPerfect Office

GoogleDocs,
ZohoOfficeSuite,

Мобільні офісні пакети

Презентації PowerPoint
Prezi

PowToon
Google презентації

Програвачі мультимедіа/
відеоканали

Windows Media Player,
Adobe Flesh Player,

Media Player Classic, інші

YouTube,
Мобільні програвачі

Комунікації (способи
передачі інформації Контактні

- Електронна пошта;
- Соціальні мережі;

- Блог, Сайт;
- Системи підтримки вебінарів, 

відеоконференцій;
- Google Перекладач

Тестові програми,
платформи

MayTestХ, 
MyTestXPro , інші

LearningApps,
Google Форми, інші

Файлосховища Жорсткий диск ПК,
Флеш-носії,

Дискові накоплювачі 
інформації

GoogleDrive,
OneDriv
DropBox

AppleiCloud
Системи планування - Календарі, записнички
Системи управління
освітнім процесом - Google Suite for Education (Google Classroom),

Moodle, MS Azure

Хмарні сервіси як альтернатива сервісам off-line



 Хмаро орієнтоване освітнє середовище (ХООС), забезпечує
умови доступності, персоніфікованості, самостійної освітньої
діяльності, співпраці, розвитку творчих здібностей здобувачів
освіти.

 ХООС – це дієвий інструмент, за допомогою якого сучасний
педагогічний працівник в системі професійної освіти здатен
забезпечити перехід від традиційної до інноваційної схеми
взаємодії зі здобувачами освіти.

 Освітні послуги що надаються здобувачам освіти і педагогам
засобами мережі Інтернет безкоштовні (або за невелику
плату), при цьому такі послуги виявляються більш
доступними, надійними, ліцензійно-забезпеченими.

 Закладам професійної (професійно-технічної) освіти при
використанні хмарних сервісів не доводиться витрачати
великі кошти на енергоносії, утримувати власні сервери та
дороге обладнання, витрачатися на придбання дорогого
ліцензійного програмного забезпечення.

Хмаро орієнтоване освітнє середовище



 - навчальна платформа Moodle (акронім від 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment - модульне об'єктно-орієнтоване 
динамічне навчальне середовище);

 - сервіс Google Classroom – сучасна динамічна 
платформа. інтегрована з Google Docs, Drive, 
Gmail, що входить в спеціалізований освітній 
пакет Google Apps for Education поряд з 
календарем, електронною поштою та іншими 
додатками;

 - MS Azure — хмарна платформа та 
інфраструктура корпорації Microsoft, 
призначена для хмарних обчислень.

Системи управління освітнім процесом (хмарні)



Спеціалізований освітній пакет Google Apps for
Education ( сервіс Google Classroom)



Знайомство з Google Classroom:



Електронні дистанційні курси ДНЗ «ЗВПУ»
в Google Classroom:









Google Диск





Блоги, сайти, соціальні мережі









Інтерактивна медіатека





 Інтерактивні та мультимедійні навчальні 
блоки LearningApps.org
https://learningapps.org;

 Онлайн тести, опитування, кросворди 
Online Test Pad http://onlinetestpad.com/ua;

 Google Форми

Хмарні сервіси для контролю знань

https://learningapps.org/
http://onlinetestpad.com/ua
http://onlinetestpad.com/ua




 Майстер-класу «Огляд 
програмного забезпечення
1С-конфігурацій: 
бухгалтерський облік та 
управління невеликою 
фірмою»

 Робота з інтерактивною 
дошкою в онлайн-додатку
програми 
«Autodesk Homestyler»

Професійно-орієнтовані програмні продукти



Конкурс проектів, виконаних учнями  в програмі 
“CeramicWeb Интеркерама»  (викладач Височиненко Н.В.)



Вже сьогодні закладам, що забезпечують
професійну освіту слід замислюватися про
технології:
 штучного інтелекту (AI). 

Інтелектуальні навчальні  системи  
(intelligent tutoring systems) - вже реальність.

 розширеної, доповненої реальності (AR)
 віртуальної реальності (VR)

Наступні кроки…



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Блог “Методичний кабінет ДНЗ ЗВПУ”:

https://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/

https://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/
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