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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Тенденції розвитку високих технологій зумовлюють зростання їх ролі у 
розвитку людства. Тому необхідно модернізувати інформаційно-освітнє та 
наукове середовище навчального закладу та привести його у відповідність до 
сучасного рівня розвитку науки, технологій і виробництва. Саме хмарні 
технології, які є сьогодні передовими технологіями інформаційного суспільства, 
можуть відіграти роль провідного інструменту інформатизації освіти. 

Під час розробки і впровадження програмних засобів та мережевих 
технологій у навчальних закладах найскладнішими виявляються питання 
наявності сучасних комп'ютерів і програмного забезпечення, технічної 
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підтримки працездатності інформаційних продуктів, забезпечення вибіркового 
авторизованого доступу учнів до конкретних мережевих ресурсів. Традиційні 
методики потребують, як правило, використання сучасного обладнання, 
впровадження дорогих програмних продуктів, а також наявності в штатному 
розписі посади системного програміста для їх підтримки та періодичного 
оновлення, що різко звужує коло навчальних закладів, які можуть відповідати 
цим вимогам. Методика, яка ґрунтується на технології «хмарних обчислень», дає 
можливість долати ці труднощі, залучаючи при цьому учнів до найбільш 
перспективних напрямів розроблення сучасних інформаційних продуктів. 

В останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні 
технології або хмарні обчислення (Cloudcomputing). Цей термін став вживатися в 
світі інформаційних технологій. 

Хмарні технології — це технології, які надають користувачам Інтернету 
доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного 
забезпечення як онлайн-режимі. 

На сьогоднішній день хмарні технології − це одна велика концепція, що 
включає в себе багато різних понять. 

Суть концепції «хмарних обчислень» полягає в наданні кінцевим 
користувачам віддаленого динамічного доступу до послуг, обчислювальних 
ресурсів і додатків (у тому числі до операційних систем та інфраструктури) 
через Інтернет . «Хмарні обчислення» являють собою масштабований спосіб 
доступу до зовнішніх обчислювальних ресурсів у вигляді сервісу, що надається 
за допомогою Інтернету, при цьому користувачеві не потрібно ніяких особливих 
знань про інфраструктуру «хмари» або навичок управління цією «хмарною» 
технологією. 
Найголовнішою функцією хмарних технологій є задоволення потреб 
користувачів, що потребують віддаленої обробки даних. 

Хмарні технології широко використовується в школі, для надання 
школярам персонального доступу до мережевих ресурсів, розміщених на сайтах. 
Вони мають можливість редагувати свій розділ, не маючи доступу до інших 
сторінок. Це, з одного боку, дає можливість педагогу контролювати інформацію, 
що надходить, а з другого – розвиває самостійність і відповідальність учнів. 

Таким чином, використання «хмарних обчислень» під час розробки та 
експлуатації мережевих продуктів у навчальних закладах відповідає всім 
вимогам навчального процесу, дає змогу уникнути головних вад традиційних 
програмних продуктів, зменшує їхню вартість та спрощує функціонування. Тому 
їх застосування може сприяти поширенню інформаційних технологій в 
навчальних закладах України з урахуванням особливостей їх технічного та 
матеріального стану. 

Основні переваги використання хмарних технологій в навчальному 
процесі: 
– економія засобів на придбання програмного забезпечення (використання 

технології Office WebApps (Office онлайн)); 
– зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях; 
– виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінки online; 
– економія дискового простору; 
– антивірусна, антихакерська безпека відкритість освітнього середовища. 

Система хмарних технологій навчання певного шкільного предмета, 
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складається з загально-навчальних хмарних технологій (технології он-лайн-
розробки та онлайн-сховищ електронних навчальних матеріалів, технології 
управління навчанням) та вузькоспеціалізованих хмарних технологій – браузерні 
системи програмування та моделювання (на підтримку вивчення інформатики), 
мобільні математичні середовища (на підтримку вивчення математики), 
віртуальні онлайн-лабораторії та системи моделювання (на підтримку вивчення 
фізики, хімії або біології). 
Приклади використання хмарних технологій в навчальному процесі : 
1) використання Office Web Apps-додатків; 
2) електронні журнали і щоденники; 
3) онлайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування; 
4) системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека; 
5) сховища файлів,спільний доступ; 
6) спільна робота; 
7) відеоконференції; 
8) Сервіси Google Apps; 

  «Хмарні технології» побудовані на хмарних обчисленнях. Хмарні 
обчислення (англ. Cloud Computing) — це модель забезпечення повсюдного та 
зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних 
ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, 
серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть 
бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та 
зверненнями до провайдера. 

При використанні хмарних обчислень програмне забезпечення надається 
користувачеві як Інтернет-сервіс. Користувач має доступ до власних даних, але не 
може управляти і не повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну 
систему і програмне забезпечення, з яким він працює. «Хмарою» метафорично 
називають Інтернет, який приховує всі технічні деталі. «Хмарні обчислення — це 
парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на серверах у мережі 
Інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні, наприклад на 
персональних комп'ютерах, ігрових приставках, ноутбуках, смартфонах тощо». 

 Отже, упровадження хмарних технологій є новим напрямом у сфері 
комп’ютерних технологій, що розвивається. Перелічимо особливі переваги їх 
використання в освіті: 

1) хмарні сервіси надають дослідникам та науковцям можливість миттєвої 
обробки величезних обсягів інформації з низькою коштовністю обчислювальних 
ресурсів і можливості її миттєвого розповсюдження та обміну результатами 
аналізу з іншими дослідниками по всьому світу.  

2) хмарні технології створюють можливість для безперервного навчання із 
підтримкою мобільних технологій та сервісів соціальних мереж та роблять сам 
процес навчання інтерактивним, тобто доступ до навчальних матеріалів студент 
може отримати у будь-яку мить, у будь-якому місці, де є можливість 
підключення до мережі Інтернет; 

3) хмарні технології дають можливість здійснювати інтерактивне онлайн-
консультування студентів у викладача та миттєво отримувати відповіді на свої 
запитання; 

4) хмарні технології дають можливість збереження даних у хмарах (центрах 
обробки даних) без необхідності їх перенесення з пристрою на пристрій, тобто 
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має місце апаратна незалежність від обладнання; 
5) хмарні технології надають можливість проведення незалежного

тестування в існуючих хмарних сервісах або можливість розробки власних 
тестів викладачами навчальних закладів. 

У час стрімкого розвитку інтегрованих комп’ютерних технологій сучасна 
система освіти України потребує модернізації. Якщо засоби навчання змінились, 
то мета залишилась та сама. Для вчителя основним завданням є забезпечення 
високого рівня засвоєння знань учнями, формування практичних умінь і навичок 
і застосування їх на практиці. 

На нашу думку, підвищення рівня засвоєння, відтворення та розуміння 
учнями знань можливе за умов використання «хмарних технологій» у 
навчальному процесі профільної школи. 

Проаналізувавши накопичені матеріали та результати можна зробити 
висновки, що якість навчання у процесі використання «хмарних» технологій 
підвищується за рахунок: 

o більшої адаптації учнів до навчального матеріалу з урахуванням власних
можливостей і здібностей; 

oможливості вибору більш відповідного для учня методу засвоєння
предмета; 

o регулювання інтенсивності навчання на різних етапах навчального
процесу; 

o самоконтролю;
oпідтримці активних методів навчання;
o образної наочної форми подання матеріалу, що вивчається;
oмодульного принципу побудови, що дозволяє використовувати окремі

складові частини хмарних технологій; 
o розвитку самостійного навчання.
Отже, у час стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

та активного впровадження їх у всі сфери життєдіяльності людини, у тому числі 
й освіти, потрібно  використовувати сучасні технології, тим паче, коли хмарні 
технології дійсно покращують систему освіти в цілому. 

Коли з дня у день науковці говорять про потребу модернізації та 
інформатизації освіти, то ефективним засобом досягнення цих цілей є 
впровадження «хмарних технологій» у навчальний процес. 
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