
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА



Геосервіси ‒ сервіси мережі Інтернет, які дозволяють знаходити,

відзначати, коментувати, постачати фотографіями різні об'єкти в

будь-якому місці на зображенні Земної кулі з досить високою

точністю. використовуються реальні дані, отримані за

допомогою навколоземних супутників.

Це http://mapia.com.ua, Google Maps, WikiMapia, Yahoo! Maps, 

AskCity,…
Смарт-освіта є концепцією, яка передбачає комплексну

модернізацію всіх освітніх процесів, а також методів і

технологій, що використовуються в цих процесах.

Концепція смарт в освітньому розрізі тягне за собою появу

таких технологій, як розумна дошка, розумні екрани, доступ в

Інтернет з будь-якої точки. Кожна з цих технологій дозволяє по-

новому побудувати процес розробки контенту, його доставки і

актуалізації. Навчання стає можливим не тільки в класі, але і

вдома і в будь-якому місці: громадських місцях, таких як музеї

чи кафе. Основним же елементом, що зв'язує освітній процес,

стає активний освітній контент, на базі якого створюються єдині

репозиторії, що дозволяють зняти часові та просторові рамки.

Second Life - тривимірний віртуальний світ з

елементами соціальної мережі, який нараховує

понад 1 млн активних користувачів

Це звичайний 3D-чат, поділений на локації з

можливістю моделювання навколишнього світу і

вбудованою мовою програмування.

Web-Syndication – одночасне розповсюдження аудіо- та відеоінформації на різних сторінках або web-сайтах, як правило,

за допомогою технологій RSS або Atom. Принцип полягає в поширенні заголовків матеріалів і посилання на них

(наприклад, останні повідомлення форумів тощо). Спочатку ця технологія використовувалася на новинних ресурсах і в

блогах, але поступово сфера застосування розширилася.Найчастіше веб-сайти доступні для надання або резюме, або

повної версії недавно доданого контенту (інформації) веб-сайту.

http://mapia.com.ua/


ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Хмарні технології – це технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів

сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.



ХМАРА
місце в Інтернет-просторі, де можна зберігати різні дані, в тому числі фото, музику, 

документи і відео (або взагалі будь-які файли), з легкістю отримуючи до них доступ з 

комп'ютера, телефона, телевізора або іншого пристрою, підключеного до всесвітньої

мережі



Хмарні сервіси (технології) надають користувачам мережі Інтернет

(зокрема і вчителям) доступ до електронних ресурсів та застосування
програмного забезпечення в якості on-line сервісів



Порівняння традиційних і 
хмарних технологій

Традиційні технології Хмарні технологии

Електронна пошта: Outlook. Листи

викачуються при запуску програми на

комп'ютер користувача і зберігаються там.

Браузерна пошта: Google. соm, Mail.ru,

Yandex.ru, тощо. Фізично все зберігається на

сервері. Можна прочитати будь-який зі своїх

листів з будь-якого комп'ютера, підключеного

до мережі.

Музика: завантажили / купили і слухаєте.

Файли / диски фізично у вас.

Слухаєте музику через сайт.

Відео: завантажити / купити диск з фільмом.

Багато фільмів ми дивимося один раз, а потім

диски припадають пилом на полицях. При

скачуванні кожен фільм займає до декількох

гігабайт жорсткого диска.

Відео: завантажити

Багато фільмів ми дивимося один раз, а потім

диски припадають пилом на полицях. При

закачуванні кожен фільм займає до декількох

гігабайт жорсткого диска. Дивимося фільми

онлайн. Зараз існує безліч подібних сервісів,

які при досить високій швидкості передачі

даних забезпечують непогану якість

відтворення. При цьому не потрібно чекати,

поки фільм закачується.



Найбільш популярні хмарні сервіси

та провайдери



Переваги використання хмарних технологій в 
освітньому процесі



Дидактична сутність функцій ХТ 
• відкритість та доступність засобів управління навчальною діяльністю;

• гнучкість та динамічність;

• креативність;

• динамічність;

• організація інтерактивного навчання для колективу (групи) чи окремого студента;

• когнітивність;

• дотримання дидактичних принципів у можливості вибору способів подання навчального
матеріалу;

• мотивація та стимулювання пізнавальної діяльності через інтерактивність навчання;

• цілеспрямованість;

• забезпечення особистої зорієнтованості, можливості вибору індивідуальної траєкторії
навчання, можливість самостйного вибору стратегії навчання;

• неперервність контролю та оцінювання всіх етапах підготовки;

• зворотній зв’язок з метою отримання даних, які можуть бути використані для
коригування навчального процесу;

• багаторівнева організація роботи з навчальним матеріалом з можливістю повтору та
вибору етапів навчання.











Об’єкти хмаро орієнтованого
навчального середовища:

• ― електронна пошта (Outlook);

• ― система планування (календарі);

• ― е-записничок (OneNote);

• ― структуроване сховище навчально–методичних матеріалів (OneDrive);

• ― програмне забезпечення (Office);

• ― конструктор сайтів (SharePoint);

• ― система відеоконференцій (Lync);

• ― система управління користувачами (учнями, вчителями, батьками);

• ― корпоративна мережа (Yammer)



Базова модель ХОНС 
вчителя



Сховище документів OneDrive



Сховище документів OneDrive



Вибір режиму роботи зі сховищем
OneDrive



Створення папки у сховищі OneDrive



Надання спільного доступу



Зразок структури папок сховища
документів



Надання спільного доступу до папки 
конкретному користувачеві



Завантаження документа у сховище



Режими роботи з документом



Перегляд можливостей роботи з 
документами



Надання прав доступу



Створити документ Word



Завдання для підготовки
до лекційного заняття



Завдання творчого характеру



Електронний навчальний кабінет
(Е-НК) викладача

http://ac-cent.com/index.php/jomsocial

http://ac-cent.com/index.php/jomsocial


Електронний навчальний кабінет викладача



Навчально-методичні матеріали педагогічної підготовки
майбутніх учителів (Web-бібліотека «АCCENT»)



Dropbox з навчально-методичними матеріалами для сумісного
використання



Особистий сайт викладача ВНЗ 

http://bahmat.at.ua/

http://bahmat.at.ua/


Поняття «сайт» і «блог»
• Сайт (від англ, website: web – «павутина, мережа» і site–
«місце», буквально «місце, сегмент, частина в мережі»)
– сукупність електронних документів (файлів) приватної
особи або організації в комп'ютерній мережі, об'єднаних
під однією адресою (доменним ім'ям або ІР-адресою).

• Блог (англ, blog, від web log – інтернет-журнал подій,
інтернет-щоденник, онлайн-щоденник) – веб-сайт,
основний вміст якого – регулярно додаються записи, що
містять текст, зображення або мультимедіа. Для блогів
характерні недовгі записи тимчасової значущості,
впорядковані в зворотному хронологічному порядку
(останній запис зверху).



Безкоштовні платформи для 
створення сайтів

надають можливість розробити власний ресурс без особливих

навичок і вмінь в галузі веб-програмування, не витрачаючи при

цьому ніяких коштів. За допомогою онлайн-сервісів можна не

тільки створити сайт, але і оформити його в потрібному дизайні

за готовим шаблоном, наповнити модулями, текстом і навіть

самостійно скорегувати у разі необхідності.



WIX – платформа для створення сайту безкоштовно, яку 
використовують понад 55 мільйонів користувачів у світі



Платформа UCOZ – одна з найстаріших на 
просторах мережі Інтернет (у 2015 році 10 років)

Конструктор UCOZ – дійсно самий потужний
інструмент для створення безкоштовних інтернет-
ресурсів. Він забезпечений багатим функціоналом, що
дозволяє робити будь-який тип сайту: візитку, пейдж,
інтернет-магазин, блог, форум і багато іншого.



Безкоштовні платформи для створення
сайтів

• Setur

• Nethouse

• Webydo

• Umi



СОЦІАЛЬНА ОСВІТНЯ МЕРЕЖА «ACCENT»
(електронна освітня платформа)

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич наголошує на тому, що «Освіта хотіла би побачити нові
стандарти змісту освіти і велику електронну освітню платформу, куди може зайти будь-хто:
вчитель, батько і дитина, і знайти там для себе цікаві й сучасні освітні матеріали. Вчителі – з
методик викладання, батьки і діти – з допоміжних матеріалів». За словами міністра, без такого
об’ємного ресурсу освіта в багатомільйонній країні ще довго буде відірваною від сучасності. «Якщо ми
зробимо таку платформу – це буде наш реальний результат за п’ять років».



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


