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Ми позбавляємо дітей майбутнього, 

 якщо продовжуємо вчити сьогодні так, 

як вчили цьому вчора. 

 Джон Дьюї  

(1859-1952,американський філософ, психолог 

та реформатор освіти)  

 

Ми живемо  в епоху знань - саме так називають ХХІ століття . Феноменом 

епохи знань є сформоване  інтернет-покоління, яке  виросло у цифровому 

середовищі, представники якого про найвпливовіший інструмент суспільних 

змін - цифрову інформацію і технології комунікації знають набагато більше за 

своїх батьків і , звичайно, вчителів 

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з 

факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття. 

Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де 

вирішальну роль грають інформація й наукові знання.  

Чи може школа забезпечити запити сучасної молоді ? Адже, сучасна школа 

повинна відповідати всім цим вимогам і теперішнім їх потребам. Сучасне 

навчання… Яким воно має бути? Про це читаємо, міркуємо, дискутуємо. 

Обираємо нові прийоми, методи, технології. Та при цьому пам’ятаємо, що 

основною формою навчання з часів Я. Коменського залишається урок, зміст 

якого диктує час. Ми живемо в такому світі, в якому інформаційний потік 

постійно зростає, а час наче ущільнюється. 

У зв’язку з цим великого значення набуває роль вчителя, у числі головних 

здібностей якого має бути індивідуальний підхід та вміння доцільно 

використовувати у своїй професійній діяльності нові надбання інформаційного 
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суспільства, оскільки саме завдяки їм реалізується можливість індивідуалізації 

навчання, що є одним із важливих кроків до модернізації освіти. 

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від 

механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок 

самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною 

мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, 

якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде 

комп’ютер в системі дидактичних засобів. 

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій 

ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей 

ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може 

запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого 

застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого 

предмету. 

Перш за все, добираючи до уроку програмне забезпечення та електронні 

засоби навчання, слід враховувати, що вони повинні відповідати певним 

вимогам, а саме: 

 бути цікавими і викликати позитивні емоції у школярів; 

 активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів; 

 викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно; 

 відповідати психолого-педагогічним та валеологічним вимогам; 

 розвивати творчі здібності дитини; 

 носити навчально-контролюючий характер. 

Крім того, окремої уваги заслуговує розгляд ІКТ як засобу організації 

навчального процесу, що дає змогу уникнути рутинної роботи вчителя. 

Комп'ютер може бути потужним дидактичним засобом, використання 

якого залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, 
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сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність навчання. Мова 

іде не про вивчення окремого, ізольованого від інших предметів курсу 

інформатики, а в інтеграції різних уроків з елементами, які складають 

комп'ютерну грамотність учнів та їхню інформаційну культуру. 

Останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні 

технології або хмарні обчислення. І це не випадково, саме хмарні технології 

дозволяють отримати низку переваг для навчального процесу.  

Термін «хмарні» технології (від англ. "cloud technology") – не зовсім 

влучний. Дійсно, дослівний переклад слова «cloud» – «хмара» (звідси «хмарні 

технології»), однак це ж слово перекладається як «розсіяний, розподілений». 

Тож хмарні технології є «розподіленими технологіями», тобто опрацювання 

даних відбувається з використанням не одного стаціонарного комп'ютера, а 

розподіляється по комп'ютерах, підключених до Internet або до єдиної 

автоматизованої системи з 

можливостями віртуалізації. 

Хмарні обчислення  (англ. Cloud 

Computing) — це модель забезпечення 

повсюдного та зручного доступу на 

вимогу через мережу до спільного пулу 

обчислювальних ресурсів, що 

підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, 

засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути 

оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та 

зверненнями до провайдера. При використанні хмарних обчислень програмне 

забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс. Користувач має 

доступ до власних даних, але не може управляти і не повинен піклуватися про 

інфраструктуру, операційну систему і програмне забезпечення, з яким він 

працює. «Хмарою» метафорично називають Інтернет, який приховує всі 

технічні деталі. 
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Тепер в будь-якій аудиторії можна організувати сучасний учбовий процес, 

використовуючи ноутбуки і безпровідну мережу. Для роботи учні 

використовують ipad-и, ноутбуки або нетбуки, що підтримують безпровідне 

підключення за стандартом Wi-fi. Наповнення електронного освітнього 

простору учбового закладу здійснюють викладачі, учні нашої школи та інших 

шкіл.  

  Основні переваги, які можуть дати хмарні технології школі, очевидні: 

 економія засобів на придбання програмного забезпечення 

(використання технології Office Web Apps (Office онлайн));  

 зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;  

 виконання багатьох видів учбової роботи, контролю і оцінки online;  

 економія дискового простору;  

 антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість 

освітнього середовища для вчителів і для учнів. 

Проаналізувавши накопичені матеріали можна зробити висновки що якість 

навчання при використанні хмарних технологій підвищується за рахунок: 

 більшої адаптації учнів до навчального матеріалу з урахуванням власних 

можливостей і здібностей; 

 можливості вибору більш відповідного для учня методу засвоєння 

предмета; 

 регулювання інтенсивності навчання на різних етапах навчального 

процесу; 

 самоконтролю; 

 підтримці активних методів навчання; 

 образної наочної форми подання матеріалу, що вивчається; 

 модульного принципу побудови, що дозволяє використовувати окремі 

складові частини хмарних технологій; 

 розвитку самостійного навчання. 



 5 

Хмарні освітні технології є потужним засобом підвищення ефективності 

навчання шляхом вирішення ряду завдань: 

 збільшення навчального часу без внесення змін у навчальний плани; 

 якісної зміни контролю над діяльністю учнів; 

 інтенсивного залучення батьків у навчально-виховний процес; 

 підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу; 

 підвищення мотивації учнів до навчання; 

 забезпечення гнучкості 

управління навчальним 

процесом. 

Впровадження хмарних 

технологій різного виду сьогодні 

активно відбувається в багатьох 

сферах життя: у медицині, бізнесі, 

науці, сфері розваг. Однак однією з 

найважливіших сфер застосування має стати освіта. Саме хмарні технології 

дозволять знанням подолати існуючі бар'єри: географічні, технологічні, 

соціальні. 

Останнім часом масштаби впровадження хмарних технологій стрімко 

зростають. У галузі освіти твориться справжня революція.  

Вчитися можна скрізь: в приміщенні та на відкритій місцевості, під 

деревом, на борту морського чи повітряного судна. Для цього потрібно лише 

підключитися до мережі Інтернет. Ми стаємо свідками швидкого впровадження 

хмарних технологій і сервісів в системі освіти та розбудови єдиного 

інформаційного простору.  
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І Скадовська ЗОШ І – ІІІ ст. №2 а  почала  долучатися до використання 

хмарних технологій.  

Протягом 2014-2015 навчального року я мала змогу відвідати семінари на 

яких навчалася використовувати Офіс 365 у своїй роботі та отримала відповідні 

сертифікати: 

 

 3-4 грудня 2014 року в 

м. Києві «Хмарні 

технології в освіті» за 

підтримки компанії 

«Майкрософт Україна» 

та асоціації 

«Відродження гімназій України»;   

 26-31 січня 2015 року в Трускавці 3-й Форум з інноваційних освітніх 

технологій "Трускавець-2015" тема Форуму "Уніфікація системи 

української освіти (згідно Концепції Закону"Про освіту") та смарт 

технології" 

 14-15 травня 2015 року на базі Летичівського навчально-виховного 

комплексу №2: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Хмарні сервіси як 

чинник розвитку інноваційної школи» 

 15-19 червня 2015 року Перша літня школа "Хмарні сервіси в освіті", 

що проходила у п. Залізний порт. 

Служба Office 365 є гарним 

прикладом запровадження хмарних 

технологій в навчальний процес. 

Microsoft Office 365 для навчальних 

закладів – це набір програм, що 

http://letnvk2.km.ua/
http://letnvk2.km.ua/
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базується на хмарних технологіях і включає в себе безкоштовну електронну 

пошту, службу обміну миттєвими повідомленнями, засіб проведення відео 

конференцій і здійснення голосових викликів, а також дозволяє створювати і 

редагувати документи в онлайні. Хмарний формат означає, що всі дані 

зберігаються в центрі обробки даних Microsoft, а не на комп’ютері користувача, 

і це забезпечує користувачам доступ до документів і даних з різних пристроїв 

через Інтернет з допомогою браузера. 

Офіс 365 дає змогу використовувати хмарну електронну пошту, календарі, 

портал та інструменти для відео-зустрічей. Office 365 для освіти включає 

звичний Office — пошту Outlook, програми Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

а також комунікатор для обміну повідомленнями та онлайн-зустрічей Microsoft 

Lync і портал для спільної роботи SharePoint. Це означає, що  школа може 

створювати та використовувати електронні підручники і зошити у хмарі, 

записувати лекції та ділитися ними, спілкуватися між собою та презентувати 

домашні завдання і цілі проекти за допомогою аудіо- та відео-конференцій, 

вести журнал і розклад у «хмарі» тощо. 

Учні мають власну поштову скриньку, доступ до порталу школи, де 

містяться домашні завдання, зошити, підручники, шкільний журнал, а також 

доступ до шкільного чату, який можна використовувати для проведення 

віддалених уроків, відеоконференцій, а в перспективі – навіть батьківських 

зборів. 

Наведемо деякі переваги використання електронної пошти Office 365: 

– зручний, простий та зрозумілий  інтерфейс; 

– відсутність рекламних зображень, текстів, скритих посилань на сайти 

партнерів; 

– швидке, просте налаштування нових облікових записів користувачів і 

груп електронної пошти; 
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– можливість відновлення видалених облікових записів протягом 30 днів; 

– можливість використання оболонки PowerShell для створення 

користувацьких сценаріїв і автоматизації процесів; 

– збереження повідомлень у сховищі на 2 ГБ для кожного учня; 

– зручне налаштування правил для папок вхідних повідомлень та інших 

сповіщень; 

– блокування СПАМу з боку корпорації Microsoft; 

– блокування зовнішніх джерел від надсилання електронної пошти до 

внутрішніх груп розсилки 

Електронну пошту у службі Office 365 у школі можна застосовувати за 

допомогою веб-застосунку Microsoft Outlook Web App – веб версії програми 

Microsoft Outlook. Таким чином учні матимуть доступ до своєї електронної 

скриньки із будь-якого комп`ютера, підключеного до Інтернету. Корисною є 

можливість відстеження електронної пошти і з інших облікових записів, таких 

як Gmail, підключивши їх до свого облікового запису Outlook Web App. 
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Увійти до поштової скриньки можна за допомогою будь-якого браузера. 

Поштову скриньку можна використовувати відразу після входу. 

Непотрібно змінювати жодних настройок або вмикати чи вимикати певний 

елемент, щоб почати надсилати й отримувати повідомлення електронної 

пошти. 

Застосунок дає змогу виконувати такі завдання, як автоматична перевірка 

орфографії в повідомленнях електронної пошти перед їх надсиланням, 

додавання підпису до повідомлень, які надсилаються, і вибір шрифту за 

замовчуванням у повідомленнях. 

Крім читання та надсилання повідомлень електронної пошти, їх також 

можна настроювати, наприклад додаючи вкладення, запитуючи сповіщення про 

прочитання або доставку повідомлення та додаючи категорії до повідомлення. 

Повідомлення можна впорядковувати за допомогою папок так само, як 

документи у файловій системі. Є можливість керування отриманими 

повідомленнями за допомогою правил сортування в різні папки. 

Папка «Контакти» схожа на телефонну або адресну книгу, у якій 

містяться відомості про кожну особу або групу. Можна створити контакт для 

зберігання відомостей про особу або підприємство, з яким потрібно 

спілкуватися. 

Групи дають змогу створювати один запис, який містить кілька контактів. 

Повідомлення, надіслане групі, надходить кожному контакту групи. Завдяки 

хмарним технологіям є можливість імпортувати контакти з інших облікових 

записів електронної пошти. 

Досить зручним є застосунок «Календар», якій буде корисним як для учнів, 

так і для вчителя. Календар схожий на настінний календар, але він має багато 

додаткових функцій. Додаючи зустріч у календар, її можна настроїти кількома 

способами, наприклад додати вкладення, вказати необмежену кількість 
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подробиць, настроїти нагадування або створити повторювану зустріч, щоб вона 

автоматично регулярно додавалася до календаря. 

Крім створення зустрічей можна також організовувати наради. Нарада 

схожа на зустріч, але запрошення на неї надсилаються іншим людям. Кожна 

запрошена особа отримає повідомлення електронної пошти з відомостями про 

нараду. Залежно від служби електронної пошти запрошені можуть за 

допомогою отриманого повідомлення додати нараду до свого календаря. 

Додавання Office 365 до застосунку Outlook для шкільного комп`ютера. 

Переважна більшість користувачів електронної пошти (учителя та учні), маючі 

різні аккаунти різних поштових сервісів, використовують  Microsoft Outlook — 

застосунок-органайзер (Personal Information Manager) з функціями поштового 

клієнта, що входить в пакет офісних програм Microsoft Office. Тому будуть 

корисними відомості про додавання служби Office 365 безпосередньо до за 

стосунку Outlook для шкільного комп`ютера – це значно полегшить і процес 

навчання, і роботу вчителя; крім того, створена на уроці інформатики поштова 

скринька може бути використана учнем і після завершення навчального 

закладу. 

Таким чином, використовуючи електронну пошту Office 365 під час 

навчального процесу учитель та учні мають низку переваг. 

Зручний, простий, зрозумілий інтерфейс поштової скриньки. Учителю не 

потрібно перевчатись – користувачі працюють із вже знайомим інтерфейсом 

Microsoft Outlook. 

Швидке та просте використання поштової скриньки – користуватись нею 

можна одразу після створення. 

Сумісність із системою Office. Використовуючи електронну пошту Office 

365 користувач крім вище перелічених застосунків отримує безкоштовний 

доступ до документів Office, тобто забезпечена повна сумісність документів, 
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створених у системі Office і веб-застосунках Office Web Apps та збереження 

форматування й даних настільного ПК під час роботи он-лайн. Документи 

Office зберігатимуться у хмарі, не завантажуючи пам`ять шкільних 

комп`ютерів. Користувачі матимуть змогу використовувати, редагувати, 

надсилати, видаляти та надавати спільний (або вибірковий) доступ до своїх 

документів з будь-якого комп`ютера, якій є підключеним до Інтернету. 

Одночасний доступ до SharePoint Online та Lync Online. Створюючи 

електронну скриньку в Office 365, користувач одразу отримує доступ до 

SharePoint Online (онлайн – сервіс, якій дозволяє створювати сайти та робочі 

області для спільної роботи з учнями або колегами) та Lync Online (програма 

аудіо-, відео- та веб-конференцій, надає спільний доступ до екрана комп`ютера 

доповідача) 

Детальніше про те, як 2 –Б клас працює в Офісі 365. Кожному учню класу 

створено власну поштову скриньку. вони можуть спілкуватися та листуватись 

один з одним. Переваги листування в Офісі 365 в тому, що батьки учнів можуть 

бачити їх переписку та контролювати її. Також діти які по хворобі не можуть 

відвідувати школу, отримують завдання, виконують їх та вчитель може 

перевіряти одразу роботу, а учень виправляти свої помилки.  

У класній кімнаті є комп’ютер, підключення до швидкісного Інтернету, є 

великий телевізор, і вже вирішене питання про підключення його до 

комп’ютера.  

На першому етапі організувала: 

1. Вивчення можливостей хмарних технологій, провела їх аналіз 

та підібрала для себе оптимальні сервіси 

2. Створивши акант, організувала файлове сховище, перенесла в 

хмари власні матеріали для подальшого використання 

3. Провела перші батьківські збори, на яких продемонструвала 

можливості та переваги застосування комп’ютера, мультимедіа на уроці, 
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Інтернету; отримала їх підтримку у впровадженні такої форми навчання: 

у класі, вдома. 

4. Продовжила роботу над створенням не окремих електронних 

наочностей на деякі уроки, а цілого комплекту таких матеріалів. Оскільки 

це досить складний та тривалий процес (1 презентація з використанням 

анімацій, великої кількості ілюстрацій та коротким інформаційним 

матеріалом для зрозумілого батькам застосування забирає до 4 годин 

роботи), я прийняла рішення більше уваги приділити таким предметам як 

математика, читання та природознавство. 

5. Я готую детальні інструкції для батьків щодо використання 

ними моїх документів у хмарах, які надані для їхньої дитини з метою 

навчання вдома, повторення вивченого. 

Залишилося вирішити питання з домашніми комп’ютерами учнів класу, 

причому у повному обсязі, а не окремих дітей. На батьківських зборах батьки 

підтримали мою ідею і перед нами постало завдання забезпечити 100% учнів 

класу комп’ютером та його підключенням до Інтернету. 

Більшість учнів із задоволенням вчаться новим технологіям, розвивають 

інтелектуальні здібності. Сучасних дітей ніхто не вчить користуватися 

складними мобільними телефонами – вони навчаються майже самостійно, а 

вже потім життя не уявляють без цього пристрою. Проблема постане в перших 

зусиллях налагодити взаємозв’язок спочатку з батьками, а вже потім і з учнями 

засобами глобальної мережі Інтернет. 

Тому, в березні 2015 року мною було проведено навчання батьків щодо 

використання ними моїх документів у хмарах, які надані для їхньої дитини з 

метою навчання вдома, повторення вивченого. На даному етапі я готую 

детальні інструкції для батьків щодо роботи в офісі 365. 

Наступне питання – це інформаційно-комунікаційна освіта батьків, та 

учнів через батьків; постійне інформування як працювати із комплектом 

електронних демонстраційних матеріалів з дитиною; постійний зворотній 
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зв'язок з метою удосконалення вже підготовленої електронної документації до 

уроків у 2 класі. Такий взаємозв’язок можливий при позитивній мотивації 

спільного навчання учнів вчителем та батьками, у бажанні батьків продовжити 

власне навчання разом із своєю дитиною. 

Немаловажною позитивною стороною впровадження хмарних технологій у 

нашому навчальному закладі це є швидкість інформування учнів та їх батьків 

Та  створення умов для залучення батьків до активної участі у житті своєї 

дитини та вчасного інформування їх, постійний зв’язок з батьками, їх 

інформування, електронні щоденники, електронні журнали. 

Виходячи з цього я бачу потребу у створенні умов для залучення батьків 

до активної участі у житті своєї дитини та їх вчасного інформування. У 

перспективі бачу потребу у включенні інтерактивних елементів до вже 

створених комп’ютерних презентацій. Є проблеми – спільно з батьками 

шукатимемо шляхи їх вирішення. Для мене, як вчителя,  одним із шансів у 

вирішенні  проблем є "хмарні" технології та сервіси. 

Всі аудіо- та відео матеріали, які я використовую на уроках, я зберігаю в 

Офісі 365 що дає змогу економити простір на моєму комп’ютері. 
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Зупинюсь на структурних елементах початкової загальноосвітньої школи, 

як об’єкта хмари. Отже, використання ХОНС (хмарного освітньо-навчального 

середовища) сприяє підвищенню мотивації, активізації пізнавальної діяльності 

учнів, що забезпечується, як в інтерактивному он–лайн режимі роботи так і в 

режимі вільного доступу до навчальних матеріалів. 

1). Документи  спільного  використання 

 комплекти електронних демонстраційних матеріалів; матеріали класних 

годин; відеоекскурсії; відео із свіят тощо; статичні  проміжні  звіти,  наприклад, 

аналіз відвідування учнів у класі. 

2). Документи-шаблони 

 документи, що вимагають дотримання єдиної структури, наприклад,  

інформація про соціальний статус родини; звіти  щодо  успішності  учнів  за  І  

та  ІІ  півріччя,  аналіз  контрольних робіт з орієнтацією на інформування 

батьків тощо. 

3). Для  ознайомлення 

 різноманітна  інформація  з  навчальної  і  виховної  роботи,  наприклад,  

інформація  для  батьків щодо  організації  екскурсій,  класних годин, свят, 

конкурсів тощо. 

4). До  виконання 

 документи,  які  вимагають  опрацювання  або  доведення інформації до 

батьків. 

5). Для саморозвитку 

  скарбничка логічних задач, ребусів, завдань для розвитку логічного та 

критичного мислення, рекомендації для самостійного читання художньої 
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літератури, наукових досліджень, спостережень, самостійного опрацювання 

пропущеного матеріалу тощо 

Без перебільшення можна стверджувати, що це саме ті технології, що 

покликані розвантажити нас вчителів, допомогти у досягненні поставленої 

мети. Зручно, що хмарні сервіси мають свої мобільні застосунки для більш 

зручної роботи з ними на планшетах та смартфонах, що дозволяє фактично 

мати постійний зв'язок з усіма даними і усіма учасниками навчального процесу. 

Найважче розпочати проект. Але потрібно правильно донести інформацію 

до учнів та їх батьків. Спочатку планую провести тренінги для батьків, щоб 

вони змогли щовечора заходити до віртуальної кабінету, щоб ознайомитися з 

актуальними оголошеннями. Наприклад: терміново потрібно заповнити 

документ, а я пропоную відразу бланк, який потрібно тільки заповнити та 

правильно зберегти. Тож завдяки використанню новітніх технологій стане 

набагато зручніше працювати. Мені не треба буде витрачати зайвий час, щоб 

зустрітися із кожною родиною для збору певної інформації. А батьки зможуть 

оперативно виконувати мої прохання чи рекомендації, інші завдання. Батьки та 

учні звикнуть до нових технологій навчання, бо побачать користь і зручність 

такої роботи. Сьогодні у «хмарі» працюють лише окремі педагоги, але 
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впевнена що мій досвід буде переконливим та корисним, головне 

результативним, що дасть поштовх до аналогічної роботи моїх колег. 

Офіс 365 дає змогу отримувати доступ з будь-якого пристрою до 

навчальних матеріалів, спростить для шкіл обмін інформацією та прискорить 

документообіг без додаткових витрат. Учні мають власну поштову скриньку, 

доступ до порталу школи, де містяться домашні завдання, зошити, підручники, 

шкільний журнал, а також доступ до шкільного чату, який можна 

використовувати для проведення віддалених уроків, відеоконференцій, а в 

перспективі – навіть батьківських зборів. 

Останнім часом масштаби впровадження хмарних технологій стрімко 

зростають. У галузі освіти твориться справжня революція.  

Вчитися можна скрізь: в приміщенні та на відкритій місцевості, під 

деревом, на борту морського чи повітряного судна. Для цього потрібно лише 

підключитися до мережі Інтернет. Ми стаємо свідками швидкого впровадження 

хмарних технологій і сервісів в системі освіти та розбудови єдиного 

інформаційного простору.  

Сучасність вимагає від вчителя не просто крокувати в ногу з часом, а 

наздоганяти його. Ось ми тільки вчилися працювати з комп’ютерами та 

створювали свої перші презентації, а вже літаємо в «хмарах». Та навчатися 

дитина може і вдома, зі своїм власним комп'ютерним пристроєм. Задача 

вчителя - навчити учня вчитися в Інтернеті, проводити свій вільний час з 

користю. Процес навчання при цьому триває і в школі, і вдома. Ми 

користуємося різними освітніми та інформаційними ресурсами Інтернету на 

уроках, в позаурочний та позашкільний час.   

Виходячи з цього я бачу потребу у підвищенні свого рівня використання 

інформаційно–комунікаційних технологій, в продовженні формування власного 

електронного портфоліо, у створенні умов для залучення батьків до активної 

участі у житті своєї дитини та їх вчасного інформування. У перспективі бачу 

потребу у включенні інтерактивних елементів до вже створених комп’ютерних 

презентацій. Є проблеми – спільно з батьками шукатимемо шляхи їх 
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вирішення. Для мене, як вчителя, що працює з особливим контингентом дітей, 

 одним із шансів у вирішенні цих проблем є "хмарні" технології та сервіси. 

Хмарні технології - це не тільки майбутнє, багато в чому це вже і 

сьогодення. справжні хмари у небі для нас звичні – стануть звичними і 

інформаційні хмари. 

 Школи  мають невеликі бюджети, при цьому від них вимагають 

інноваційних підходів. Тож такі технології, які надаються безкоштовно, 

зможуть модернізувати навчальні методики і допоможуть підготувати учнів 

до завтрашнього дня. Навчання прямує до хмар і я з моїм класом теж. 
 

 


