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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ MICROSOFT OFFICE 365 У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

Нині перед вищою школою стоїть надзвичайно важке завдання 

підготовки майбутніх фахівців не тільки до якісного виконання професійних 

обов'язків, але й до життя в сучасних умовах світу інформаційних технологій. 

Іншими словами, викладачі вищих освітніх закладів повинні активно 

використовувати цифрові технології як для підвищення якості надаваних знань, 

так і для кращого пристосування студентів до розв'язання майбутніх проблем з 

метою забезпечення їх достатньою кількістю навичок для націленості на успіх у 

стрімко змінному світі. 

У кінці XX — на початку XXI ст. тенденція модернізації сучасного 

освітнього середовища переважно була скерована на комп'ютеризацію 

навчального процесу. Викладачам стало значно легше готувати плани-

конспекти занять, деякі учні навіть конспектувати почали за допомогою 

лептопів. Зберігання і використання навчальної літератури стало простішим з 

появою інтернету, флеш-накопичувачів та карт пам'яті. Коли доступ до курсів і 

викладачів став можливим через всесвітню мережу, постала задача розвитку 

дистанційної освіти. Заклади вищої школи по всьому світу почали створювати 

дистанційні версії дисциплін, які викладаються в їх стінах. 

Але науково-технічний прогрес встановлює перед освітянами нові 

завдання. Починаючи з 2010 року компанія Microsoft створює офісні пакети, які 

дозволяють не тільки досягти найкращих результатів у роботі кожному 
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фахівцю, але й співпрацювати з колегами та однодумцями на новому рівні та 

практично не залежати від відстані між ними. Це стало можливим завдяки появі 

хмарних сервісів, подальшому розвитку мережі швидкісного інтернету та 

створенню потужних та компактних мобільних пристроїв, які дозволяють 

вчитися й працювати будь-де.   

Пандемія Covid-19 значно прискорила розвиток дистанційного навчання 

у світі. Заклади загальної та вищої освіти в умовах локдауну були змушені 

запроваджувати новий формат навчання. На зміну традиційному прийшло 

дистанційне й онлайн навчання. Враховуючи той факт, що не всі освітні 

заклади мали готові до використання в нових умовах дистанційні курси з усіх 

потрібних дисциплін, абсолютна більшість вчителів і викладачів проводили 

звичні заняття з використанням різних сервісів для онлайн-спілкування. Вибір 

достатньо широкий: Hangouts (Google), Discord, Freeconferencecall, Skype, 

Zoom. Найпопулярнішими були Skype і Zoom. Відчувши потребу часу, 

розробники почали додавати у свої програми нові засоби та можливості для 

кращої відповідності сервісів в онлайн навчанні. Почали розроблятися й окремі 

незалежні сервіси та програми. Так, наприклад, для проведення онлайн уроків 

можна користуватися різними електронними дошками: Idroo, Scribblar, Twiddla, 

RealtimeBoard і т.п. 

Проте під час роботи почали виявлятися й певні незручності та недоліки 

окремих сервісів. Так, деякі з них були платними, а безкоштовні версії зі 

зрозумілою метою мають дещо обмежені можливості. Організувати 

конференцію в безплатному сервісі Zoom можливо максимум на 40 хвилин. 

Цього вистачить для загальноосвітньої школи, але, як правило, недостатньо для 

закладів вищої освіти. RealtimeBoard вимагає щомісячної плати до 40 доларів. 

Це достатньо висока ціна для багатьох учасників навчального процесу. Деякі 

платформи допускають до реєстрації осіб старше 13 років, що неприйнятно для 

шкільних занять. А набір з декількох окремих програм часто "перевантажує" 

гаджет та унеможливлює ефективну роботу. 
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Протягом останніх років у НТУ "ХПІ" проводилася активна робота з 

впровадження в навчальний процес платформи MOODLE, спеціально 

розробленої та призначеної для створення й використання дистанційних 

електронних курсів. Велика кількість розроблених в університеті курсів 

переважно використовувалися для роботи зі студентами заочної форми 

навчання або як допоміжні елементи дисциплін, що викладаються студентам 

денного відділення. Проте в MOODLE не передбачено онлайн спілкування 

(зібрань чи конференцій) груп студентів з викладачем. Тому зараз в 

університеті активно освоюються хмарні сервіси компанії Microsoft – Office 365 

Education. Вочевидь, на користь такого рішення вплинули такі переваги 

платформи, як: 

 Можливість проводити онлайн заняття (зібрання) за допомогою 

сервісу Teams; 

 Безоплатність (навчальні заклади отримують Офіс 365 

безкоштовно);  

 Безпека (передбачені надійні фільтри від вірусів, від реклами та 

спаму);  

 Висока якість розробки (досвід та професіоналізм команди компанії 

широко відомий);  

 Надійність (навіть давні продукти Microsoft працюють практично 

бездоганно);  

 Простий та інтуїтивно зрозумілий дизайн;  

 Знайомство більшості користувачів з інструментами офісного 

пакета (важко знайти тих, хто не користувався попередніми офісами 

компанії Microsoft); 

 Готовність системи до роботи в режимі 24/7; 

 Зручність користування (більша інтеграція сервісів та інструментів 

в одному інтерфейсі) і т.д. 

Правда, варто зазначити, що на самому початку роботи виникли певні 

проблеми. Так, враховуючи велику кількість студентів і працівників 
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університету, відбулися певні збої в процесі реєстрації та забезпечення 

учасників навчального процесу персональними кабінетами в освітньому 

середовищі. На наш погляд, не вистачало семінарів або курсів для 

ознайомлення викладачів (особливо похилого віку) з новими для них 

інструментами та можливостями сервісу. Співробітники інформаційно-

обчислювального центру НТУ "ХПІ", швидше за все, недооцінили рівень 

комп'ютерного невігластва значної кількості викладачів і навіть деяких 

студентів. Проблема погіршувалася ще й тим, що листи з короткими 

поясненнями чи інструкціями, надіслані електронною поштою, часто 

потрапляли в теку "Спам" або взагалі не доходили до адресата з різних причин.  

Наявність у значної кількості викладачів недостатньо потужних і тому 

надто повільних гаджетів також гальмували справу. 

Не завжди достатньо надійно й стабільно працює інтернет навіть у 

великих містах. На час локдауну багато студентів повернулися додому, до 

маленьких міст та селищ, до територій на лінії зіткнення, навіть на тимчасово 

окуповані українські території. Відповідно, їх навчання та освітня комунікація 

були досить проблемними. 

Іноземні студенти також поїхали додому, особливо студенти з країн СНД. 

Їх знань української чи російської мови виявилося замало для розуміння 

повідомлень з нашого інформаційно-обчислювального центру. Такі студенти 

також мали проблеми з входженням в Офіс 365. 

Зараз, за нашими спостереженнями, значна частина викладачів 

використовує інструментарій сервісів обмежено, переважно для проведення 

лекцій. Це пояснюється як простим незнанням додаткових можливостей, так і 

тим, що деякі можливості Офісу поки що не працюють. Так, електронна дошка 

досі не доступна. Доводиться компенсувати її відсутність користуючись 

текстовим чатом під час конференції, оскільки він дозволяє додавати під час 

занять текст, документи, схеми, малюнки, відео. 

Але, попри окремі недоліки, можна констатувати, що організація 

освітнього процесу в Microsoft Office 365 Education дозволяє розв'язувати 
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проблеми, поставлені перед навчальними закладами карантинними 

обмеженнями, спричиненими пандемією. 

Студенти змушені активно використовувати навчальне середовище Офісу 

365, що сприяє розвитку навичок ефективної співпраці та комунікації. Під час 

роботи студенти не тільки отримують якісне навчання, але й набувають досвіду 

у використанні софту, безумовно потрібного їм у майбутній фаховій діяльності. 

Маємо надію, що використання хмарних технологій такого рівня в вишах 

не тільки вдосконалюватиме групові форми навчання, мотивуватиме освітню 

діяльність студентів, але й розвиватиме інноваційний підхід до навчання 

професорсько-викладацького складу. 

  

  


