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У наш час спостерігається стрімкий розвиток інформаційних технологій 



не лише в нашій країні, але й у світі в цілому. Суспільство вже звикло до 

зручності використання комп’ютерних технологій у різних сферах людської 

діяльності, зокрема, і в навчальному процесі. Кожен вчитель 

загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) намагається удосконалити 

навчальний процес та урізноманітнити його використанням на уроках 

комп’ютерної техніки. За допомогою новітніх технологій  вчителю зручніше 

представити новий матеріал, а дітям легше його сприйняти. Сучасні діти 

вперше зустрічаються з комп’ютером у досить ранньому віці, тому такі 

нововведення для них є досить зручними. 

Проте все вищезазначене потребує відповідного програмного та 

апаратного забезпечення, яке постійно оновлюється. Для того, щоб 

підтримувати комп’ютери у належній формі, потрібно мати не мале фінансове 

забезпечення, адже нове програмне забезпечення (ПЗ) з’являється буквально 

щодня і коштує немало. На жаль, школи не достатньо фінансуються державою, 

тому не мають змоги іти в ногу з часом.  

Питанням теорії використання хмарних технологій у навчальному 

процесі займались такі вчені, як В. Ю. Биков, М. І. Жалдак, Л. М. Меджитова, 

З. С. Сейдаметова, С. О. Семеріков, О. М. Спірін та ін. Проблемі використання 

хмарних обчислень для організації тестування присвячені розробки 

Н. В. Морзе, О. Г. Кузьминської О.Г. Створенню освітніх ресурсів у середовищі 

moodle нa основі хмарної технології приділяють увагу у своїх роботах науковці 

І. С. Войтович та В. П. Сергієнко. 

Метою даної статті є розглянути перспективи використання хмарних 

технологій у ЗНЗ України. 

На прикладі багатьох розвинених країн світу можна сказати, що  

вирішенням цієї проблеми є впровадження у навчальний процес так званих 

"хмарних технологій". "Хмарні технології – це технології, які надають 

користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і 

використання програмного забезпечення, як онлайн-сервіса" [6].  

Такі новітні методи навчання спрямовані на удосконалення навчального 



процесу, вони зможуть забезпечити учнів відповідним сучасним ПЗ, і школярі 

зможуть навчатися в темпі розвитку комп’ютерних технологій, що є 

необхідною умовою інтеграції в європейський освітній простір, при цьому із 

збереженням національних традицій в освіті України.  

Щоб мати належну якість освіти, яка була б конкуренто спроможною у 

світі, ЗНЗ України повинні удосконалювати навчальний процес, вносити в 

нього щось нове, та головне, крокувати в ногу з часом.  

Хмарні сервіси на даний час не використовуються у більшості шкіл 

України, проте їх впровадження стрімко зростає.  

Наприклад, навчальні заклади нашої країни можуть вже зараз 

безкоштовно використовувати хмарні технології, які надає компанія Microsoft 

Україна. Для впровадження нових форм проведення уроку, зберігання даних та 

обміну ними, школи України можуть використовувати хмарний сервіс 

Office 365 [1]. Це є офісний пакет, який розміщений у "хмарі".  

Такий хмарний офісний пакет є зручним у використанні, адже у його 

основі лежать пакети програм, які вчителі та учні звикли використовувати, як і 

в навчанні, так і в повсякденному житті. До складу цього пакету входить:  

 Microsoft Office Plus, який призначений для роботи з документами; 

 Exchange Online, за допомогою якого можна використовувати сервіси 

електронної пошти Outlook, а також захищати комп'ютер від вірусів, 

використовувати календар та калькулятор;  

 SharePoin, який служить для створення веб-сайтів та внутрішньої 

соціальної мережі;  

 Lync Online, за допомогою якого можна створювати конференції між 

користувачами Office 365, обмінюватися миттєвими повідомлення.  

Office 365 має базовий тарифний план, який безкоштовний для всіх ЗНЗ 

України. Даним сервісом вже користуються багато українських шкіл та 

університетів (всього понад 237 тисяч облікових записів) [5].  

Також увагу варто приділити такому хмарному сервісу, як Google Apps. 

Його використання в навчальному процесі надає безліч переваг, а також  може 



забезпечити учнів необхідними додатками для роботи на уроках та самостійної 

роботи вдома. Серед них:  

 Google Docs – офіс online;  

 Google Maps – набір карт країн світу; 

 Google Sites – безкоштовний хостинг; 

 Google Translate – перекладач. 

Перед тим, як говорити про хмарні технології, як звичне та постійне 

явище у навчальних закладах України, потрібно розглянути всі позитивні та 

негативні моменти впровадження їх в освіту. 

Використання хмарних технологій має велику кількість переваг. Надані 

сервіси є надійними, адже маю високу функціональність. У свою чергу, дані 

зберігаються у "хмарі", що значно заощаджує пам'ять комп’ютера, а обсяг 

дискового простору є великим. Доступ до даних, ресурсів і сервісів 

здійснюється індивідуально, користувач має змогу самостійно фільтрувати 

небажаний контент з боку системи, також робити це має змогу і адміністратор, 

а у навчальному процесі – вчитель. При роботі в групах учні можуть 

формуватися у підрозділи та групи користувачів за допомогою хмарних 

сервісів. Більшість хмарних сервісів мають підтримку україномовного 

інтерфейсу. Школи-користувачі можуть інтегрувати з іншими навчальними 

закладами, переймати досвід, обмінюватися даними в хмарі.  

Як говорилося вище, актуальною проблемою навчальних закладів є 

неможливість своєчасно оновлювати програмне та апаратне забезпечення, тож 

хмарні технології з легкістю її вирішують (сервіси не мають проблем з 

оновлення програмного забезпечення, його нові версії завжди доступні). 

Незалежно від свого місцезнаходження, користувач завжди має доступ до свого 

робочого комп’ютера, корпоративних зв’язків та власних даних, щоб 

забезпечити це, варто мати лише мобільний пристрій та доступ до мережі 

Інтернет. Сервіс Google Apps найкраще працює з мобільними пристроями, які 

працюють на базі Google Android. Хмарні технології знаходяться у стані 

розвитку, тому і спектр пропонованих провайдером послуг постійно 



розширюється. 

Незважаючи на безліч переваг використання хмарних сервісів, не слід 

забувати і про проблеми, які можуть виникнути в ході роботи з ними. Однією з 

яких є проблема компетентності вчителя у роботі з сервісом, незмога доступно 

пояснити всі нюанси використання хмарних сервісів. Також не варто і забувати 

про те, чи готові власне учні до використання хмарних технологій.  

Хочеться відмітити те, що використовувати хмарні технології можливо не 

лише на уроках інформатики, але і у процесі навчання інших предметів. 

Звичайно, учні використовують Інтернет для пошуку відомостей, підготовки до 

уроків, та це лише досить мала частина тих можливостей, які може 

запропонувати мережа Інтернет.  

У наш час вчителі пропонують школярам виконувати певні проекти та 

презентації з різних дисциплін. Для цього вони, зазвичай, використовують 

пакет програм Microsoft Office, зокрема Power Point. Підготовка проектів 

завжди зацікавлює учнів, тому що вони мають можливість повністю проявити 

свою ерудицію та фантазію.  

Підготовка мультимедійної презентації допомагає добре засвоїти 

матеріал не лише глядачам, а й тому, хто готує її. Завдяки тому, що в такому 

вигляді дані представляються не лише текстом, а й мають багато малюнків, 

діаграм, анімацій (близько 70% графічних зображень), учням цікавіше 

працювати з таким матеріалом. 

Існує багато редакторів та хмарних сервісів для підготовки 

мультимедійних презентацій, одним із них є хмарний сервіс Prezi [2]. Він надає 

змогу готувати захоплюючі проекти та презентації, зовнішній вигляд яких 

значно відрізняється від тих презентацій, які школярі звикли виконувати у 

Microsoft Power Point. Prezi розгортає безмежні можливості у створенні 

мультимедійних презентацій не лише для успішних менеджерів та аналітиків, 

але й для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Досліджуючи роботу сервісу та придатність його до використання 

учнями, перше, на що варто звернути увагу – відсутність україномовного та 



наявність лише англомовного інтерфейсу. Багатьом здасться, що це великий 

недолік, проте якщо дивитися з іншого боку, то в цьому є велика перевага. Діти 

вивчають іноземну мову ще з початкових класів і більшість поглиблено, тож 

використання англомовного інтерфейсу лише удосконалить знання англійської 

мови.  

Розпочинати роботу в Prezi варто зі створення власного профілю, тобто 

робочого місця, в якому користувач зможе працювати і надалі. При реєстрації 

варто звернути увагу на пропозицію безкоштовного та платного користування, 

яке розкриває ширші можливості роботи над презентаціями. Виконані роботи 

зберігатимуться у хмарі, кожного разу увійшовши в систему, користувач може 

переглядати власні презентації, вносити зміни у вже існуючі та додавати нові. 

Користуватися даним сервісом досить зручно. Наприклад, готуючи 

презентацію на урок з географії, учень може використати таку тему, як карта 

світу. Весь матеріал можна представити у вигляді подорожі, долаючи відстань 

від країни до країни. Все це зображується стрілкоподібними зв’язками, нібито 

передаючи маршрут своєї подорожі (див. рис. 1). На місці певної країни можна 

вставити слайд і внести в нього будь-які відомості.  

 

Рис. 1. Шаблон презентації "Карта світу" 

Організувавши структуру своєї презентації, варто приділити увагу її 

оформленню. Сервіс пропонує багато можливостей для того, щоб 



урізноманітнити та насичити вашу презентацію різними об’єктами. В розділі 

Insert, викликавши відповідний розділ меню, можна додати до презентації 

зображення, відео та музику, а також за допомогою цього меню можна 

вставляти стрілочки та лінії, які виконуватимуть роль зв'язків між слайдами 

(див. рис. 2).  

Обравши розділ Symbols and Shapes з’являється можливість використати 

зображення, які пропонує сервіс Prezi. Зважаючи на те, що даний сервіс 

розглядається, як допоміжний засіб для школярів, використовуючи який вони 

зможуть з легкістю готувати домашнє завдання у вигляді проектів та 

презентацій з різних шкільних дисциплін, то користуватись стандартними 

зображеннями сервісу буде завжди доречно завдяки їх різноманіттю (див. рис. 

3). 

  

Рис. 2. Меню "Insert Рис. 3. Меню "Sketched" 

Якщо жоден із шаблонів, фонів чи стандартних символів галереї Prezi не 

задовольняє ваших потреб, завжди можна використати власні зображенні і 

додати їх до створюваної презентації. Презентувати роботу зможе кожен 

самостійно, перемикаючи слайди або встановивши час, з яким зображення 

змінюватимуться.  

Отже, використання хмарних сервісів у школі має чималі перспективи 

розвитку. Учні матимуть змогу користуватися сучасними пристроями на уроках 

не лише інформатики, а й інших дисциплін, наприклад, географії, математики, 



біології чи хімії. Сервіс Prezi є яскравим прикладом того, як використання 

хмарних сервісів стає однією із новинок навчання у школі. Відверто кажучи, 

щось нове завжди приваблює, особливо школярів. Проте, ті хто не пам’ятає 

свого життя без пошукової системи Googlе чи ряду соціальних мереж, не 

здивуються таким програмам, а з ентузіазмом візьмуться до їх освоєння. 

Основною ціллю використання хмарних сервісів є надати учням можливість 

навчатися, використовуючи всі можливості роботи у хмарі.  

Надавши більших масштабів використанню хмарних сервісів у школі, 

вчителі та учні матимуть ряд додаткових зручностей, використання яких стане 

доречним у навчальному процесі, а з часом стане звичною практикою для всіх 

ЗНЗ України.  
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