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Вступ
Суспільство вступило в важливий період свого розвитку – еру
інформатизації. Використання електронних обчислювальних машин
перейшло в сферу безпосереднього виробництва.
Для вирішення теоретичних і практичних задач, що виникають при
діяльності людини у різних галузях науки, техніки та виробництва з метою
звільнення людини від надмірного інтелектуального навантаження великий
ефект дає використання обчислювальної техніки при умові достатнього
програмного забезпечення й ефективного його використання.
Студенти та учні все частіше користуються мобільними телефонами,
планшетами та іншими гаджетами, головне призначення яких для названої
категорії населення на сьогоднішній день полягає у розвагах та іграх, хоча
можливості у використанні набагато ширші. Саме тому перед педагогами
загальної середньої та вищої освіти постає завдання забезпечити навчальновиховний процес якісними електронним засобами навчання, але не лише для
комп’ютерів, а й для інших сучасних пристроїв, які можна було б
використовувати для навчального процесу як у загальноосвітніх та вищих
навчальних закладах (ЗНЗ та ВНЗ – відповідно), так і будучи в будь-якому
іншому місці, чи то в місцях громадських зібрань чи то вдома.
Внаслідок цього одним із актуальних питань залишається використання
ресурсів мережі Інтернет у навчальному процесі ЗНЗ та ВНЗ. А такі новітні
технології, як віртуальні, веб, хмарні допомагають змінити навчальне
середовище, а також зробити освіту (чи то вищу, чи то загальну середню)
більш доступною.
Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий
сервіс, який дозволяє віддалено використовувати засоби обробки і зберігання
даних.
Дисципліна "Хмарні технології в освіті" орієнтовна на студентів
спеціальності "Інформатика" і має своєю метою ознайомлення із основними
методологіями хмарних технології в совіті; загальний огляд основних
хмарних технологій та розгляд основних положень хмарних технології для
застосування в освіті.
Основні завдання, на вирішення яких спрямована дисципліна:
забезпечити формування у майбутніх програмістів і вчителів інформатики
свідомого та відповідального ставлення до теоретичних та практичних основ
використання хмарних технологій в освіті; озброїти студентів теоретичними
знаннями та практичними навичками використання хмарних технологій в
освіті; принципів хмарних обчислень; познайомити майбутніх програмістів і
вчителів інформатики з характеристиками
та функціональними
можливостями хмарних сервісів, які пропонуються для використання в
освіті; навчити студентів на практиці застосовувати одержані знання по
розробці додатків у хмарних сервісах; на практиці закріпити вміння
використовувати хмарні технології в освіті; ознайомити студентів з
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основними вимогами до знань та вмінь, що поставленні перед курсом
"Хмарні технології в освіті".
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
теоретичні основи хмарних технологій; характеристику та функціональні
можливості хмарних сервісів; основні принципи роботи хмарних сервісів;
головні умови ефективності застосування хмарних сервісів в освіті; причини
та засоби впровадження хмарних технологій в освіту; методи та прийоми
створення хмарних додатків засобами хмарних сервісі; передовий досвід
впровадження хмарних технологій в освіту; вміти: застосовувати на практиці
одержані знання по розробці додатків засобами хмарних сервісів;
здійснювати пошук методів розв'язування задач, передбачення наслідків
виконання програми та всебічний аналіз одержаних результатів;
використовувати хмарні технології в освіті.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Історія розвитку хмарних обчислень
Тема 1. Історія розвитку хмарних обчислень. Історія розвитку
хмарних обчислень. Хмарні обчислення. Хмарні технології. Хмарні сервіси.
Тема 2. Зарубіжний та вітчизняний досвід використання хмарних
технологій. Зарубіжний досвід використання хмарних технологій.
Вітчизняний досвід використання хмарних технологій.
Змістовий модуль 2. Хмарні сервіси.
Тема 1. Хмарні сервіси як заміна офісним додаткам. Хмарні сервіси
для створення спільних документів. Створення презентацій за допомогою
хмарних сервісів. Хмарні сервіси створення Інтернет-опитувань
Тема 2. Хмарні сховища як заміна накопичувачів. Хмарні сховища.
Змістовий модуль 3. Хмаро орієнтоване навчальне середовище.
Тема 1. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження ХОНС.
Впровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ у закладах
зарубіжжя. Впровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ у
закладах України.
Тема 2. Проектування ХОНС. Інструменти створення хмаро
орієнтованого навчального середовища. Специфіка та особливості
проектування ХОНС. Зміст та засоби проектування ХОНС. Форми та методи
проектування ХОНС.
.
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Лабораторна робота №1
Моделі надання хмарних послуг
Теоретичні відомості

Завдання до лабораторної роботи:
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Лабораторна робота №2
Архітектура і пропозиції від провідних компаній
надання хмарних послуг
Теоретичні відомості
Завдання до лабораторної роботи:
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Лабораторна робота №3
Досвід використання хмарних технологій
закордоном
Теоретичні відомості
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Завдання до лабораторної роботи:
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Лабораторна робота №4
Створення Інтернет-опитувань засобами
хмарних технологій
Теоретичні відомості
.
Завдання до лабораторної роботи:
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Лабораторна робота №5
Хмарні сервіси як заміна офісним додаткам:
створення презентацій засобами хмарних
технологій
Теоретичні відомості
Завдання до лабораторної роботи:
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Лабораторна робота №6
Хмарні сервіси як заміна офісним додаткам:
створення документів із наданням прав
спільного доступу декільком користувачам
Теоретичні відомості
Завдання до лабораторної роботи:
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Лабораторна робота №7
Хмарні сховища як заміна накопичувачів:
порівняльна характеристика
Теоретичні відомості
Завдання до лабораторної роботи:
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Лабораторна робота №8
Тема: «Хмарні LMS: проектування ХОНС»
Теоретичні відомості
Завдання до лабораторної роботи:
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Тестові завдання
1. Такий Інтернет-простір, в якому має бути забезпечена мобільність
Інтернет-користувача – це…
А) мобільний простір
Б) Закрите навчальне середовище
В) Відкрите навчальне середовище
2. Вперше термін "хмара" у своєму публічному виступі використав
науковець
А) Ерік Шмідт
Б) В.Ю.Биков
В) М.І.Жалдак
3. "Розподілені технології", тобто дані опрацьовуються з використанням не
лише одного комп’ютера, а опрацювання розподіляється по декількох
комп’ютерах, які підключені до мережі Internet – це…
a. Хмарні технології
b. хмарні обчислення
c. хмарні сервіси
4. Модель зручного мережного доступу до загального фонду
обчислювальних ресурсів, які можна швидко надати за умови мінімальних
управлінських зусиль та взаємодії з постачальником – це
a. Хмарні технології
b. хмарні обчислення
c. хмарні сервіси
5. програмно-апаратне забезпечення, яке доступно користувачу через
Інтернет у вигляді сервісу, який надає зручний інтерфейс для віддаленого
доступу до обчислювальних ресурсів (програмі даних)
a. Хмарні технології
b. хмарні обчислення
c. хмарні сервіси
6. Сервіси, які призначені для того, щоб робити доступними користувачеві
прикладне програмне забезпечення, простір для зберігання даних та
обчислювальні потужності через Інтернет – це…
a. Хмарні технології
b. хмарні обчислення
c. хмарні сервіси
7. Штучно побудовану систему, що складається з хмарних сервісів і
забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів і учнів
для ефективного, безпечного досягнення дидактичних цілей – це…
1. хмаро орієнтоване навчальне середовище
2. хмаро орієнтоване освітньо-наукове середовище
3. хмаро орієнтованої навчальної спільноти
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