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Анотація. Метою даного дослідження є визначення ролі та місця 

хмарних технологій у сучасній школі, основним завданням – визначення 
складових системи засобів хмарних технологій підтримки навчання 
окремих шкільних предметів, об’єкт дослідження – засоби організації та 
підтримки електронного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах, предмет – засоби хмарних технологій підтримки електронного 
навчання учнів, основний метод дослідження – теоретичне дослідження. 
Система засобів хмарних технологій навчання певного шкільного 
предмета складається із загальнонавчальних засобів хмарних технологій 
(засоби онлайн-розробки електронних навчальних матеріалів та їх 
онлайн-сховища, засоби хмарних технологій управління навчанням) та 
спеціалізованих засобів хмарних технологій – браузерних систем 
програмування та моделювання (на підтримку вивчення інформатики), 
мобільних математичних середовищ (на підтримку вивчення 
математики), віртуальних онлайн-лабораторії та системи моделювання 
(на підтримку вивчення фізики, хімії або біології) тощо. Використання 
хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних 
закладів перш за все дозволить вирішити проблему забезпечення рівного 
доступу учнів та вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і 
у позаурочний час. 

Ключові слова: загально-навчальні засоби хмарних технологій; 
засоби хмарних технологій навчання інформатики, математики та фізики. 

 
S. V. Shokaliuk*, I. S. Zakarlyuka҂. Cloud technologies in secondary 

schools 
Abstract. The purpose of this study is to determine the role and place of 

cloud technologies in the modern school, the main task – determining 
components of cloud technology tools support individual learning school 
subjects, the object of study – the tools of support and e-learning in secondary 
schools, the subject – means cloud technologies for e-learning students, the 
main research method – a theoretical study. The system of cloud technology 
training tools for specific school subject consists of general education tools 
cloud technologies (tools for online e-learning materials development and 
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online storage, cloud technology learning management tools) and specialized 
cloud technologies tools – browser-based system of programming and 
simulation (to support learning computer science), mathematical mobile 
environments (to support the study of mathematics), virtual online labs and 
simulation system (to support the study of physics, chemistry or biology) etc. 
The use of cloud technologies in the educational process of general education 
schools especially will solve the problem of providing equal access for students 
and teachers to high-quality educational resources in the classroom and in their 
spare time. 

Keywords: general cloud technology training tools; cloud technology 
tools for learning computer science, mathematics and physics. 

Affiliation: Department of informatics and applied mathematics, Kryvyi 
Rih Pedagogical Institute of SIHE “Kryvyi Rih National University”, 
54, Gagarina Ave., Kryvyi Rih, 50086, Ukraine. 

E-mail: shokalyuk15@gmail.com*, irinazakar@yandex.ru҂. 
 
Проблема доцільного й педагогічно виваженого використання 

хмарних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах набула 
всеукраїнського масштабу внаслідок упровадження національного 
проекту «Відкритий світ», кінцевою метою якого було подолання 
освітньої нерівності і забезпечення найвищого стандарту освіти у 
кожному куточку України за рахунок створення єдиного навчально-
інформаційного онлайн простору для вчителів, учнів та їх батьків. 

Разом із тим застосування хмарних технологій у загальноосвітніх 
навчальних закладах надасть можливість вирішити ще одну проблему, 
яка вже сьогодні є актуальною у більшості шкіл України, а саме проблему 
невідповідності стану комп’ютеризації школи обсягу навчальних занять, 
проведення яких має відбуватися у класах інформатики та інформаційних 
технологій. Дана проблема є наслідком уведення уроків інформатики у 
других і п’ятих класах, і з кожним наступним навчальним роком ситуація 
перевантаженості комп’ютерних лабораторій буде лише загострюватися. 
Раціональним вирішенням даної проблеми є забезпечення кожного учня 
індивідуальним мобільним пристроєм типу планшет, проблеми 
адміністрування якого будуть мінімізовані за рахунок побудови 
навчального процесу із залученням хмарних технологій. 

Питанням побудови мобільного навчального середовища у 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах із використанням 
хмарних технологій присвячені дослідження О. М. Маркової [1], 
О. В. Мерзликіна [2; 3], П. П. Нечипуренка [3], Н. В. Рашевської [4], 
С. О. Семерікова [1; 2; 5; 6], К. І. Словак [5], А. М. Стрюка [1; 6], 
М. І. Стрюка [6], В. В. Ткачук [4] та інших науковців. 
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У більшості з проаналізованих матеріалів мова йде про побудову 
навчального процесу на основі так званих загальнонавчальних (або 
міжпредметних) засобів хмарних технологій, використання яких не 
залежить від специфіки навчального предмета, а саме: 

1) засоби онлайн-розробки електронних навчальних матеріалів у 
загальноприйнятих форматах – графічні зображення, текстові документи, 
електронні таблиці, електронні презентації (Office 365, Google Drive), а 
також онлайн-тренажерів та систем онлайн-тестування; 

2) онлайн-сховища електронних навчальних матеріалів: Dropbox, 
Google Drive, Yandex.Disk, Облако Mail.Ru тощо; 

3) засоби хмарних технологій управління навчанням: Google 
Classroom, Moodle, конструктори освітніх Інтернет-порталів «Класна 
оцінка» та «Мої знання», тощо. 

Значно менше у навчально-методичних та наукових публікаціях 
висвітлено питання залучення у навчальний процес спеціалізованих 
засобів хмарних технологій, тобто таких, що можуть бути використані 
для підтримки навчання лише окремих шкільних предметів. 

Так, до системи засобів хмарних технологій навчання шкільної 
інформатики обов’язково мають бути віднесені браузерні системи 
програмування та моделювання: scratch.mit.edu, PascalABC.NET, 
IDEOne.com, CodePad.org, CollabEdit.com, editor.codnex.net/pythonv3, 
TouchDevelop тощо. 

Визначальними представниками системи засобів хмарних технологій 
навчання математики мають стати мобільні математичні середовища, 
зокрема, онлайн системи динамічної геометрії (GeoGebra), системи 
засобів хмарних технологій навчання фізики – фізичні онлайн-
лабораторії (virtulab.net), системи моделювання (наприклад, GlowScript). 

Висновки. Складовими системи засобів хмарних технологій навчання 
певного шкільного предмету є загальнонавчальні та спеціалізовані хмарні 
технології. Використання хмарних технологій у навчальному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів дозволить вирішити щонайменш 
дві проблеми: 1) проблему забезпечення рівного доступу учнів та 
вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і у позаурочний 
час; 2) проблему організації електронного навчання за принципом 
«1 учень – 1 комп’ютер» без перевантаження комп’ютерних лабораторій 
та системного адміністратора школи. 
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