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ТЕХНОЛОГІЙ 

Розвиток людства ніколи не стоїть на місці. З ним в русі знаходиться 
розвиток усіх програмних засобів. Тільки подумайте, раніше ми могли зберігати 
усю інформацію лише в комп’ютері та інших носіях інформації,  працювати з 
програмою лише завантаживши її на власний комп’ютер, а якщо він ламався, усе 
зникало. 

Згодом якась розумна людина подумала, було б круто зберігати усю 
інформацію як в комп’ютері, так і в мережі Internet. Так і з’явився Dropbox. 

Потім хтось вирішив, що зручно буде працювати над одним документом 
усією командою. В результаті отримали Google Docs. 

Потім з’явились такі програми, як Skype, Evernote, Adobe Сreative Cloud і 
багато інших. Усі вони непомітно увійшли в наше життя [9]. 

Усі ці програми є хмарними технологіями. А що ж означають вони? 
По суті, хмара – це модель надання зручного мережевого доступу до 

обчислюваних потужностей і ресурсів на віддаленому сервері в мережі Internet 
[3; 5]. 

Тобто, ви можете працювати з програмою не завантажуючи та 
встановлюючи її, а зайти на сайт компанії, де ви зможете використовувати усі 
дані та ресурси, які вам потрібні. 

У повсякденному житті ви можете використовувати такі сервіси: 
1. Dropbox – найвідоміше хмарне сховище файлів [1].
2. Evernote – зручна і практично безрозмірна записна книжка в хмарі.
3. Google Photo – безкоштовна програма для роботи з цифровими

фотографіями. 
4. Мегаплан – зручна CRM-система та менеджер проектів.
5. Asana – планувальник завдань .
6. Unisender, Smartresponder – хмарні системи розсилки e-mail

повідомлень. 
7. Prezi – створення презентацій в хмарі без необхідності копіювати на
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флешку [2]. 
8. Todoist, Any-DO – ресурси для особистого планування завдань і 

часу. 
9. Uberconference – кімната для проведення вебінарів. 
10. Toggl.com – відстеження часу на виконання завдань та багато інших 

[8]. 
Швидкий розвиток IT – технологій призвів до змін і у навчальному 

процесі. Широкої популярності набуло комбіноване навчання. 
Комбіноване навчання - це навчання, де заняття в аудиторіях 

комбінуються з дистанційними заняттями, часто за допомогою он-лайн 
інструментів, що надають можливість студентам отримати консультації 
викладачів у віддаленому режимі. До таких інструментів належать Internet-
форуми, відеоконференції і телефонні технології в мережі Internet, наприклад, 
Skype [7]. 

Комбіноване навчання в першу чергу спрямоване на навчальні та 
професійні потреби кожного з учасників освітнього процесу. Якщо при 
традиційному навчанні в лекційному залі від усіх студентів очікується якийсь 
загальний рівень підготовленості, а заняття проходять за стандартною схемою, 
де індивідуальні здібності та навички майже не враховуються, то заняття за 
комбінованою формою надають кожному студенту можливість самостійно 
обирати як темп засвоєння навчального матеріалу, так і пріоритети в навчанні 
[6]. 

Впровадження хмаро орієнтованих засобів навчання у вищих навчальних 
закладах сприяє збільшенню частки групових форм організації навчальної 
діяльності студентів, активізує їх самостійність у здобуванні знань та опануванні 
навичок і технологічно інтегрує аудиторну та позааудиторну роботу на основі 
комбінованого навчання. 

Враховуючи доцільність використання хмарних технологій для системної 
реалізації принципів комбінованого навчання, подання структурованого 
навчального матеріалу, що складається з окремих незалежних блоків, та 
реалізації принципів діяльнісного підходу, контекстного навчання та навчання у 
співпраці, саме вони мають стати провідним засобом навчання інформатичних 
дисциплін [8]. 

Використання хмарних технологій у навчальному процесі дає можливість 
оптимізувати його а також надає рівний доступ до ресурсів навчання як 
вчителям, так і учням. 
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