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Дослідження використання хмарних технологій як засобу навчання 

основ математичної інформатики студентів технічних університетів на-
дало можливість сформулювати наступні теоретичні засади. 

1. Фундаменталізація навчання студентів технічних університетів – 
це цілеспрямований процес зміни змістової складової методичних систем 
навчання на основі: 1) виділення фундаментальної та технологічної скла-
дової змісту навчання; 2) математизації фундаментальної складової; 
3) стабілізації технологічної складової на основі перспективних напрямів 
розвитку науки та технології [1]. 

2. Провідним напрямом фундаменталізації підготовки майбутніх фа-
хівців у галузі ІКТ є впровадження у загальнопрофесійну підготовку мо-
делей та методів математичної інформатики – фундаменталізованої на-
вчальної дисципліни, у якій стабілізація технологічної складової вико-
нана на основі виділення класів програмних засобів її навчання, насампе-
ред – систем комп’ютерної математики. 

3. Зміст навчання основ математичної інформатики студентів техні-
чних університетів складають змістові модулі «Теорія алгоритмів», «Ме-
тоди обчислень», «Теорія множин», «Теорія графів», «Комп’ютерна ло-
гіка», «Комп’ютерна арифметика», «Схеми шифрування» навчальних ди-
сциплін, у яких формується компетентність з математичної інформа-
тики студентів технічних університетів: «Вища математика», «Теорія 
електричних та магнітних кіл», «Алгоритми та методи обчислень», «Дис-
кретна математика», «Комп’ютерна логіка», «Захист даних у комп’ютер-
них системах». Об’єднання цих навчальних дисциплін у єдиний блок на 
основі вихідних положень математичної інформатики та хмарних техно-
логій створює умови для реалізації міжпредметних зв’язків та системного 
підходу в підготовці майбутніх фахівців у галузі інформаційних техноло-
гій [2]. 

4. Хмарні технології (хмарні ІКТ) як різновид ІКТ можна визначити 
як сукупність методів, засобів і прийомів, використовуваних для зби-
рання, систематизації, зберігання та опрацювання на віддалених серве-
рах, передавання через мережу та подання через клієнтську програму все-
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можливих повідомлень і даних. Витоки хмарних технологій навчання мі-
стяться у застосуванні концепції комп’ютерної послуги до навчального 
процесу, зокрема, надання місця для зберігання електронних освітніх ре-
сурсів та мобільного доступу до них [3]. 

5. Ураховуючи, що хмарні технології є підмножиною інформаційно-
комунікаційних технологій, а ІКТ навчання є підмножиною технологій 
навчання, під хмарними технологіями навчання розуміються такі ІКТ на-
вчання, що передбачають використання мережних ІКТ із централізова-
ним мережним зберіганням та опрацюванням даних (виконання програм), 
за якого користувач виступає клієнтом (користувачем послуг), а «хмара» 
– сервером (постачальником послуг). 

6. Як показують результати вивчення досвіду використання хмарних 
технологій у підготовці ІТ-фахівців, доцільним є застосування у навчанні 
інформатичних дисциплін таких моделей надання хмарних послуг: «про-
грамне забезпечення як послуга», «платформа як послуга» та «інфрастру-
ктура як послуга» на основі інформатичної технології віртуальних машин 
та педагогічної технології дистанційного навчання. Однією з явних пере-
ваг використання хмарних технологій у підготовці майбутніх ІТ-фахівців 
в технічних університетах є можливість використання сучасних засобів 
паралельного програмування як основи хмарних технологій. 

Виокремлені теоретичні засади покладені в основу проектування ві-
дповідної методичної системи навчання. 
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