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У статті описано модель електронно-бібліотечної системи ЧДТУ на базі «хмарних об-

числень» із застосуванням сервіс-орієнтованого підходу, який виражений у створені інтер-
фейсів для працівників і користувачів бібліотек. 
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Постановка проблеми. Інтенсивний  

розвиток інформаційних технологій (ІТ) спри-
яє розширенню їх функціонального потенціалу 
та зростанню переліку способів їх застосуван-
ня в різних сферах людської діяльності. Одні-
єю з таких парадигм, що змінила уявлення 
про інформаційні послуги в освітніх устано-
вах, є «хмарні обчислення». Все частіше ці 
послуги надаються студентам і викладачам 
через Інтернет. Освітні установи отримують 
їх безкоштовно, а в окремих випадках такі 
послуги виявляються доступнішими і надій-
нішими, ніж їх локальний аналог. 

Першим кроком на шляху використання 
«хмарних обчислень» у навчальних закладах є 
надання користувачам «хмарних» сервісів 
електронної пошти (аутсорсингу). У більшос-
ті країн світу освітні установи мають безкош-
товний доступ до сервісів електронної пошти 
від компаній Google і Microsoft. Розробники 
Google Apps for Education [3] і Microsoft 
Live@edu залучають значні кошти на підтрим-
ку засобів комунікацій у вигляді програм мит-
тєвого обміну повідомленнями, що містять 
адресну книгу та інструменти планування за-
вдань. Крім того, надаються додатки для ро-
боти з текстовими документами, електронни-
ми таблицями і презентаціями, а також кон-
струювання Web-сайтів. Але головна особли-
вість полягає в наявності інструментів редагу-
вання документів спільно з іншими користу-
вачами. Користувачі отримують значний про-
стір для зберігання документів усіх типів, 
яким вони можуть користуватися. «Хмарні» 
послуги, які поширюються у сфері освіти, 
отримали застосування в системах управління 

освітнім контентом, вони змінили ставлення 
до бібліотечних ресурсів та їх використання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На базі нових інформаційних технологій 
активно відбувається формування і оновлення  
інформаційного середовища вищих навчаль-
них закладів (ВНЗ). Як свідчить досвід розви-
нених зарубіжних країн світу [1, 2], одним із 
головних напрямів розвитку ВНЗ є впрова-
дження в навчальний процес «хмарних обчис-
лень», зокрема, таких інноваційних IT-
застосувань, як Google Groups, Microsoft 
Office Web Apps, Amazon EC2. 

Робота в мережі Інтернет стала важли-
вою частиною повсякденної діяльності бібліо-
тек. Web-технології проникли практично в усі 
елементи технологічного процесу роботи біб-
ліотек. Багато сервісів Google, починаючи з 
широко відомих Google Books і Google Apps і 
закінчуючи навігаторами, широко застосову-
ються у бібліотеках.  

Мета роботи  полягає у формуванні на-
прямів розширення функціональних можли-
востей електронно-бібліотечної системи Чер-
каського державного технологічного універ-
ситету (ЕБС ЧДТУ) на базі сервіс-
орієнтованої моделі електронної бібліотеки, 
основу якої становлять «хмарні обчислення», 
із застосуванням інноваційного IT-додатка 
Google Apps.  

Основний матеріал. ЕБС ЧДТУ є ба-
зою даних (БД) наукових та навчально-
методичних розробок, мультимедійних елект-
ронних ресурсів по дисциплінах у розрізі спе-
ціальності, що орієнтована на надання індиві-
дуального доступу користувачам з будь-якої 
точки мережі Інтернет. Доступ до повнотекс-
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тових матеріалів ЕБС відкритий лише для ав-
торизованих користувачів. Основне завдання 
ЕБС – забезпечити користувачів доступом до 
БД повнотекстової електронної бібліотеки, до 
електронних ресурсів інших бібліотек, ресур-
сів мережі Інтернет, тим самим задовольнити 
інформаційні потреби користувачів. 

Для впровадження «хмарних техноло-
гій» у навчальний процес в ЕБС ЧДТУ вста-
новлений освітній домен nstuedu.com, який 
зареєстрований в Google Apps For Education. 
Розширенню функціональних можливостей 
ЕБС ЧДТУ сприяло використання розвиненої 
інфраструктури електронних каталогів бібліо-
теки та вбудованих засобів Google Apps [4]. 

Складовими елементами моделі «хмар-
них обчислень» є три сервісні моделі і три 
моделі розгортання системи.  

Наведемо області використання «хмар-
них технологій» у термінах моделей послуг 
«хмарних обчислень». Зокрема, в науковій 
літературі виділяють три типи сервісних мо-
делей «хмарних обчислень» або cloud 
computing: 

1. Software as a Service (SaaS) – про-
грамне забезпечення як послуга. У цій мо-
делі надання хмарних обчислень споживач 
використовує додатки постачальника, ініціа-
лізовані в «хмарній» інфраструктурі, що до-
ступні клієнту через інтерфейс (web-браузер) 
або інтерфейс програми. В такому випадку 
бібліотеці не потрібно витрачати кошти на 
придбання спеціалізованого програмного за-
безпечення, наприклад прикладного програм-
ного забезпечення електронної бібліотеки. 
Цей досить відомий і найбільш часто викори-
стовуваний метод роботи отримав назву «аут-
сорсинг». Провайдер, який володіє ПЗ, тримає 
на своєму сервері дані, до яких користувачі 
підключаються за допомогою тонкого або 
товстого клієнта. Така модель часто викорис-
товується для інтеграції бібліотек шляхом по-
будови зведених каталогів і регіональних або 
відомчих корпоративних бібліотечних систем. 

2. Platform as a Service (PaaS) –
платформа як послуга – модель надання 
«хмарних обчислень», в якій бібліотека має 
доступ для використання програмної платфор-
ми: операційних систем, СУБД, прикладного 
ПЗ, засобів розробки і тестування ПЗ.  

Прикладне програмне забезпечення ви-
користовується власне. При цьому бібліотека 
позбавлена можливості керувати мережами, 
серверами, операційними системами і систе-

мами зберігання даних (базовою інфраструк-
турою «хмари»), але може здійснювати конт-
роль над розгорнутими застосуваннями та 
окремими параметрами конфігурації середо-
вища хостингу. Інакше кажучи, на обчислю-
вальній техніці провайдера встановлюється 
прикладне програмне забезпечення електро-
нної бібліотеки, Web-сервер і сайт бібліотеки, 
а також допоміжне програмне забезпечення.  

Споживач позбавлений засобів керу-
вання основною інфраструктурою «хмари», 
включаючи мережу, сервери, операційні сис-
теми або сховища даних, але може управляти 
розгорнутими застосуваннями і окремими па-
раметрами налаштування конфігурації ото-
чуючого середовища.  

3. Infrastructure as a Service (IaaS) – 
інфраструктура як послуга – модель надан-
ня «хмарних обчислень», в якій споживач має 
можливість управляти засобами обробки та 
зберігання даних і фундаментальними обчис-
лювальними ресурсами (віртуальними серве-
рами і мережевою інфраструктурою), на яких 
він може самостійно встановлювати опера-
ційні системи і застосовувати програми згідно 
з власними потребами.  

Така модель хмари існує в наведеній 
вище моделі SaaS у вигляді CRM (система 
управління взаємовідносинами з клієнтами) і 
використовується великими вендорами в ме-
режі Інтернет, у тому числі й бібліотеками. 
Широко відомі всім бренди мережі Інтернет є, 
по суті, хмарними технологіями. Соціальні 
мережі, он-лайнові інформаційні ресурси, ін-
декси наукового цитування, агрегація інфор-
маційних ресурсів тощо – все це хмарні тех-
нології. Надають вендори і послуги моделей 
PaaS і SaaS. Переваги інфраструктури «хмар-
них» систем мережі Інтернет добре відомі. 

Існують такі моделі розгортання хмар-
них обчислень: 

1. Private cloud (приватна хмара) – ін-
фраструктура, призначена для використання 
«хмарних обчислень» у масштабі однієї орга-
нізації. Приватні хмари, як правило, створю-
ються бібліотеками самостійно з метою роз-
міщення своїх додатків та ІТ-послуг на базі 
власних центрів обробки даних. 

2. Public cloud (публічна хмара) – ін-
фраструктура, призначена для вільного вико-
ристання «хмарних обчислень» широким ко-
лом користувачів. За такого підходу право вла-
сності на обчислювальні ресурси і управління 
ними належить зовнішньому постачальнику.  
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3. Hybrid cloud (гібридна хмара) – це 
комбінація різних інфраструктур (приватних, 
публічних), які самостійно функціонують і 
пов'язані між собою стандартизованими або 
приватними технологіями, що забезпечують 
можливість обміну даними і додатками. 

При використанні сервісів SaaS і PaaS 
все необхідне програмне забезпечення роз-
міщується всередині власної приватної сис-
теми, доступної для під’єднання зовнішніх 
користувачів, які бажають скористатися її 
послугами, а внутрішніх – для роботи з біб-
ліотечними даними. Разом з тим, усе про-
грамне забезпечення працюватиме через 
браузер комп'ютера. Використання сервісів 
IaaS дозволяє створити інфраструктуру, об'-
єднавши усі комп'ютери у віртуальну мере-
жу, і організувати сховище даних, в якому 
буде знаходитися уся необхідна бібліотечна 
інформація. 

Діюча модель ЕБС ЧДТУ [5–7] забезпе-
чує можливість: 

• створення й підтримки повнотекстової 
бази даних та електронних каталогів; 

• індивідуального необмеженого доступу 
до вмісту електронно-бібліотечної системи з 
будь-якої точки, в якій є доступ до мережі Ін-
тернет; 

• повнотекстового пошуку по базі даних;  
• подання видань зі збереженням вигляду 

сторінок (оригінальної верстки); 
• доступу до вітчизняних та зарубіжних 

періодичних наукових видань; 
• формування статистичного звіту по ко-

ристувачах.  
Моделі роботи з «хмарою» [8–10] для 

різних груп користувачів у впровадженому 
IT-додатку Google Apps, в якому реалізовано 
сервіс-орієнтовану модель взаємодії електро-
нної бібліотеки на базі «хмарних технологій», 
зображено на рис. 1. 

Інструменти Google Apps використову-
ються в ЕБС ЧДТУ в модулі «Хмарний офіс», 
який дає можливість задовольнити потреби 
викладачів і студентів ВНЗ в надійному ін-
струментарії для розробки електронних на-
вчальних ресурсів, у тому числі мультимедій-
них, та забезпеченні їх функціонування в різ-
них режимах.   

 
Рис. 1. Моделі роботи з «хмарою» 

 для різних груп користувачів 
 
Сервіси Google Apps дозволяють вико-

ристовувати такі інтерактивні форми навчан-
ня, як метод проектів; портфоліо; презентації 
на основі сучасних мультимедійних засобів; 
семінар у діалоговому режимі Hangout (ханга-
ута – миттєвого обміну повідомленнями і від-
еоконференцій); круглі столи в режимі з 
трансляцією і записом на Youtube (Ютюб – 
популярний відеохостинг); розробка комп'ю-
терних симуляцій (аплетів), геймифікація фі-
зичних завдань; інтерактивні лекції з мереже-
вими завданнями, відеолекції, що розгалужу-
ють відеотести; консультації в режимі прес-
конференції з використанням технології хан-
гаута з трансляцією і записом на Youtube; бі-
нарна лекція (лекція удвох) у режимі хан-
гаута із записом на Youtube ЧДТУ. 

Основні можливості Google Apps for 
Education: 

Gmail – пошта навчального закладу 
name@nstuedu.com. Поштова скринька – це не 
тільки повідомлення, але й люди, які їх над-
силають. Текстовий і голосовий чати, а також 
відеочати дозволяють студентам і викладачам 
бачити, хто знаходиться в мережі, і миттєво 
починати розмову з ними. Ви не хочете, щоб 
ваші студенти користувалися чатом? Бажаєте 
вказати, хто і кому може відправляти повідом-
лення електронної пошти? На рис. 2 зображе-
но панель управління адміністратора, де все 
можна налаштувати. 

Calendar – звичайний календар-
органайзер з незвичайними можливостями: 

• Просте планування занять і зборів. 
Можна поєднати декілька календарів одночас-
но, щоб дізнатися, коли у колег буде вільний 
час, і скласти розклад. Використовуйте Кален-
дар Google, щоб розіслати запрошення і обро-
бити отримані відповіді. 
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Рис. 2. Панель адміністрування  
сервісом Gmail 

 
• Інтеграція з електронною поштою на-

вчального закладу. Календар Google інтегро-
ваний у Gmail і сумісний з іншими популяр-
ними програмами-календарями. 

• Загальний доступ для курсів та груп. 
Календарями можна ділитися з усіма корис-
тувачами навчального закладу або з окремими 
колегами. Широкий спектр засобів управління 
загальним доступом допомагає забезпечити 
безпеку і конфіденційність. 

Disk – безмежні можливості керування 
даними: 

• Доступ до файлів звідусіль. На при-
строях Mac, ПК, Android і iOS Диск Google 
служить єдиною точкою доступу до новітніх 
версій файлів. 

• Оперативна робота з файлами. Є мож-
ливість надавати доступ до файлів або цілих 
папок окремим людям, усій команді, групі, 
курсу. Можливість коментарів до файлів, щоб 
дізнатися про думку інших або поділитися 
своїми ідеями. 

• Збереження практично всього і майже 
безкоштовно. Спочатку кожному користува-
чеві безкоштовно надається 30 ГБ дискового 
простору. Його об'єм можна збільшити до 
100 ГБ лише за 5 доларів США за користувача 
на місяць. Більш того, при необхідності ви 
можете розширити сховище кожного корис-
тувача до 16 ТБ. 

Документи – становлять основний інте-
рес: 

• Різноманітні документи із зображен-
нями, таблицями, рівняннями, рисунками, по-
силаннями та іншим. Збір даних і стеження за 
відгуками в коментарях. 

• Таблиці та презентації. Таблиці, проек-
ти, комплексний аналіз даних, вбудовані діаг-
рами, фільтри, зведені таблиці і багато іншого. 

Google Classroom – подає все вищеза-
значене в зручному вигляді, що можна поба-
чити на рис. 3. Classroom допомагає виклада-
чам створювати, надсилати і збирати у студен-
тів класні й домашні завдання у цифровому 
вигляді. За допомогою Google Клас викладачі 
можуть інтегрувати Google Docs, Google Drive 
і Gmail для створення завдань, забезпечуючи 
зворотний зв'язок для виконання і завершення 
роботи, спілкування зі своїми студентами 
безпосередньо чи з цілою групою\курсом. 
Студенти можуть працювати над завданнями 
в Google Docs, увімкнувши його за допомо-
гою декількох кліків. 

 

 
Рис. 3. Головна сторінка Google Classroom 
 
Коли викладач створює завдання, авто-

матично створюються папки в Google Drive 
для кожного студента. Є можливість створити 
єдиний документ (наприклад, інструкції до 
проекту) або автоматично зробити копію для 
кожного студента (як в шаблоні проекту). Є 
можливість бачити, хто закінчив роботу, і ви-
ставити оцінки. Студенти можуть легко бачи-
ти кінцеву дату подання на своїй сторінці за-
вдань, розпланувати роботу і виконати все 
вчасно. На рис. 3 наведено головну сторінку 
Classroom для викладача, а на рис. 4 можна 
побачити вікно редагування завдання. 
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Рис. 4. Редагування завдання  

в Google Classroom 
 

Для інтеграції користувачів Drupal в 
Google Apps for Education ми використовуємо 
безкоштовний модуль Drupal OAuth2. При 
переході за посиланням з власного кабінету 
користувача відбувається автоматичний пере-
хід до авторизації на хмарних сервісах google 
та, при необхідності, запит на створення облі-
кового запису на Gmail і автоматична 
прив’язка його до домену навчального закла-
ду (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Авторизація в хмарних сервісах Google 

 
Сервіси, пропоновані по різних моделях 

«хмарних обчислень», доступ до яких забез-
печується через Інтернет за допомогою зви-
чайного Інтернет-браузеру або інших мереже-
вих додатків, дають можливість створити ін-
формаційно-комунікаційний простір універ-

ситету і розширити послуги ЕБС ЧДТУ, що 
надаються, а саме: 

- оперативне вирішення проблем книго-
забезпеченості нових спеціальностей; 

- накопичення систематизованого елект-
ронного і мультимедійного навчального кон-
тенту; 

- використання технологій Web 2.0 з 
широким залученням студентів до створення 
навчального контенту, залучення їх до науко-
во-практичної діяльності; 

- впровадження технологій організації 
контрольованої самостійної роботи студентів, 
розвиток інституту тьютерів; 

- залучення викладачів і студентів до 
нових технологій використання інформацій-
них ресурсів, зберігання і обробки інформації. 

Висновки. Стрімке поширення «хмар-
них обчислень» ставить перед освітнім сере-
довищем завдання інтеграції хмарних сервісів 
у систему освітньої установи, перегляду своєї 
ІТ-інфраструктури і впровадження інновацій-
них технологій в освітній процес.   

Реалізація представленої моделі ЕБС 
ЧДТУ в «хмарі» IT-додатка Google Apps за-
безпечила он-лайновий доступ до сервісів і 
ресурсів бібліотек та надання викладачам і 
студентам інструментальних засобів самоор-
ганізації, самооцінювання, організації колек-
тивної роботи і самостійного пошуку інфор-
мації по предмету як у базі даних своєї бібліо-
теки, так і в мережі Інтернет. 
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SERVICE-ORIENTED MODEL OF ChSTU ELECTRONIC LIBRARY SYSTEM  
BASED ON CLOUD COMPUTING 

 
The purpose of this paper is to extend the functionality of electronic library system of Cherkasy 

State Technological University (ELS of ChSTU) through the use of innovative IT-application and to 
use Google Apps service-oriented model of electronic library interaction, which is based on "cloud 
technology" in the process of learning. Using SaaS and PaaS services all hosted software is allocated 
within private ELS to which external users can connect for client services and internal ones – for the 
work with the library data. This software is run through a computer browser. The utilization of IaaS 
infrastructure allows to create library interaction, to combine all the computers in a virtual network 
and to organize data storage be located where all necessary information library. 

The implementation of presented model of ELS of ChSTU in "the cloud" of IT-application of 
Google Apps has provided online access to library services and resources and tools for teachers and 
students in self-organization, self-certification, organization of teamwork and independent search for 
information on the subject both in database of their library and Internet. 
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