
Хмарні технології в 

навчально-виховному 

процесі



У ХХІ століття  неграмотні  не ті, 

хто не вміє читати і писати,

а ті, хто не може вчитися, а ще -

забувати те,

чого  навчився, й переучуватися.

Елвін Тоффлер



Як  змінити систему навчання учнів 

та вчителів  і чи потрібно це ?

ХХІ століття - Інтернет-

покоління

інформаційна 

грамотність

аналітичне 

мислення

ефективне 

спілкування

вирішення проблем

як бути успішним?

оперативність 

інформування

свобода

Ми живемо у пришвидшеному часі. Це 

не час ХІХ чи навіть ХХ століття, коли 

діяли закони послідовності. Сьогодні 

ритм змін складніший. Хто сьогодні 

запізнився на рік, може запізнитися на 

10 років. Але хто запізнився на 10 років, 

може запізнитися навічно. 



“У галузі освіти 

твориться справжня 

революція. Тепер , щоб 

вчитися , вчителю не 

обов’язково стояти біля 

дошки . 

Вчитися можна скрізь: 

під деревом, на борту 

морського чи 

повітряного судна . 

Для цього лише 

потрібно підключитися 

до мережі Інтернет.”

http://youtube.com/v/A4UFeHzX5ko
http://youtube.com/v/A4UFeHzX5ko












сучасні технології:

комп’ютер, 

планшети, нетбуки, 

смартфони 

Що потрібно 

сучасному Інтернет-

поколінню ?!

комунікаційна 

компетентність

співпраця

кооперація

оперативність

хмарні технології

Загальноосвітній 

заклад



Хмарні технології в освіті ?! 

Чи потрібно це ?

форми 

використання 

хмарних 

технологій

віртуальний 

комп’ютер

віртуальна 

учительська

методичний кабінет

клас віртуальний 

віртуальний документообіг



Основні об’єкти хмари

Віртуальна учительська

Віртуальний кабінет

Віртуальний методичний 

кабінет



Робота  в     OneDrive
https://onedrive.live.com/?gologin=1&m

kt=ru-RU

https://onedrive.live.com/?gologin=1&mkt=ru-RU


Схема взаємодії  між учителем та учнем у хмарі

календар

електронна пошта
документи

управління
презентації

сайт

соціальні 

мережі

Браузер

ПК, мобільні пристрої

учителі учні 



Чому потрібно у  школі впроваджувати хмарні 

технології ?

формується 

електронне 

портфоліо

підвищує 

рівень ІКТ 

учителя

розвиває 

інтелектуальні 

здібності

залучення 

батьків та 

вчасне 

інформування

інтерактивне онлайн-

консультування

можливість 

безперервного 

навчання 

незалежність 

від 

обладнання

Персональне 

навчання
Колективне 

викладання



Як використовувати хмарні технології в 

навчально-виховному процесі ?

Тестування 

(guizlet.com) Створення музею 

(Google Art 

Projekt)

Сховище 

аудіокліпи )

(moodle)

Живі презентації 

(prezi.com)

Конструктор 

кросвордів 

(onlinetestpad.com)
https://onlinetestpad.com/r-

ru/PersonalCabinet/Default.aspx

Флеш-книжки

(calameo.com)
http://ru.calameo.com/ac

count/dashboard Інтерактивні 

картки

(guizlet.com)

https://onlinetestpad.com/ru-ru/PersonalCabinet/Default.aspx
http://ru.calameo.com/account/dashboard


Робота з обдарованими 

дітьми 
форуми

блоги

електронна 

пошта

веб-

конференції
вікі-ресурс

миттєві 

повідомлення

http://forum.moippo.mk.ua/viewforum.php?f=12
http://ukrmova107.blogspot.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm
http://www.google.com.ua/intx/uk/enterprise/apps/business/products/hangouts/?utm_campaign=emea-smb-apps-skws-ua&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=+%D0%B2%D0%B5%D0%B1 +%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://office.microsoft.com/uk-ua/lync-help/HA102828919.aspx


“Людина освічена - це та , 
яка знає , де знайти те , 

чого вона не знає”
Георг Зиммель


