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У процесі впровадження ейдотехніки викладач технічного коледжу прагне 
створити усі необхідні умови для студента працювати самостійно, 
здійснювати правильний вибір під час прийняття рішення, систематизувати 
теоретичні знання та практичні навички для оновлення творчого потенціалу, 
набуття професійно-особистісного досвіду. 

Отже, ейдотехніка спрямована на вдосконалення процесу навчання 
незалежно від виду навчального заняття; допомагає об’єднати усі види 
сприйняття та фіксації інформації як візуально, так і в свідомості; розвитку 
професійної компетентності; можливості користуватись знаннями набутими 
колись через згадування, самоконтроль, індивідуальні особливості 
запам’ятовування.  
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Кіпоренко Світлана Сергіївна 

Вінницький національний аграрний університет 
Україна 

 
Модернізація суспільства, зростання темпів  створення інновацій, 

глобальна інформатизація зумовлюють необхідність змін в освіті відповідно 
до вимог інформаційного суспільства.  

Усе, що відбувається в суспільстві, природі, розвитку людської культури, 
так чи інакше впливає на формування та здійснення освітньої політики, 
функціонування системи освіти в цілому. Саме освіта й наука належать до 
тих галузей, додаткове вкладання засобів у які забезпечує синергетичний 
ефект [1]. 

В сучасних умовах, практично в усіх сферах людської діяльності 
використовуються інформаційні системи, що ґрунтуються на використанні 
найновіших інформаційних технологій. Технологія «хмарних обчислень» – це 
новація інформаційної галузі, яка може стати у нагоді для створення 
інформаційної інфраструктури.  

Хмарні технології забезпечують користувачам Інтернету доступ до 
комп’ютерних ресурсів сервера і використання його програмного 
забезпечення в онлайн режимі.  

В умовах стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій та мережі 
Інтернет організації відходять від використання власного обладнання і 
програмного забезпечення в бік сервіс-орієнтованих технологій.  
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Але в галузі освіти та соціальній сфері ця технологія ще не достатньо 
використовується,  

Тому доцільно розглянути можливості використання інформаційних 
систем на основі хмарних технологій в організації роботи різних установ: 
освіти, культури, охорони здоров’я та соціального забезпечення [4]. 

Університетська освіта цілого ряду країн, в тому числі й України, 
характеризується посиленням наукових досліджень та постійним оновленням 
інформаційних технологій як основи для побудови освітньої діяльності. Ці 
процеси впливають на різке збільшення витрат на освітні послуги і вимагають 
пошуку адекватних рішень проблеми фінансового менеджменту діяльності 
вузів.  

Хмарні технології є одним із таких рішень для навчальних закладів, які в 
умовах бюджетного дефіциту прагнуть ефективно керувати своїми 
інформаційними системами, не витрачаючи власний капітал на комп’ютери, 
сервери та мережеві пристрої [6].  

Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає, 
завдяки цьому освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у 
приміщенні та на відкритій місцевості [4]. 

Хмара – це деякий центр, сервер або їх мережа, де зберігаються дані та 
програми, що з’єднуються з користувачами через Інтернет [5]. 

Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що 
отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, але також з 
нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою для доступу є 
наявність Інтернету, а для роботи програмного забезпечення «хмари» 
використовуються потужності віддаленого серверу; споживачі 
використовують програми без їх установки. Слід зазначити, що доступ до 
хмари можуть мати одночасно тисячі людей, що мають права доступу. 

За допомогою хмарних технологій можна створити віртуальне навчальне 
середовище, в якому студент не лише отримує доступ до навчальних 
матеріалів, але може відразу почати роботу над завданням.  При цьому 
викладач виконує консультативно-контролюючу функцію [3].  

Існує кілька полярних підходів до способів надання освіти за допомогою 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних ресурсів. 
З одного боку – навчальні заклади з віртуальним навчальним середовищем 
VLE, а з іншого – персональне навчальне середовище, створене з Web 2.0 
сайтів та кероване учнями. Але варто звернути увагу на нову модель, що 
може зруйнувати обидва наявні підходи. Сервіси «Google Apps для 
навчальних закладів» та «Microsoft Live@edu» включають в себе широкий 
набір інструментів, які можна налаштувати згідно потреб користувача. 
Описувані системи розміщуються в так званій «обчислювальній хмарі» або 
просто «хмарі».  

Використання хмарних технологій дає ряд переваг перед традиційними 
технологіями ІТ:  

 організація може більш ефективно управляти використанням 
обчислювальних ресурсів;  

 підвищується керованість ІТ – інфраструктурою;  
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 спрощується управління безперебійністю роботи організації,  завдяки 
закладеним в концепцію системам резервного копіювання і міграції 
віртуальних машин;  

 скорочення витрат на ІТ –  інфраструктуру, таких як зміст парку 
обчислювальних ресурсів, електроенергію, а також персоналу,  
обслуговуючого цю інфраструктуру.  

 не потрібні потужні комп'ютери;  

 менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його 
систематичне оновлення;  

 необмежений обсяг збереження даних;  

 доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця;  

 забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів 
навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, 
відкритості освітнього середовища;  

 економія коштів на утримання технічних фахівців [4]. 
Разом з тим використання хмарних технологій пов’язане з рядом 

проблем. А саме: 

 потрібен постійний доступ до мережі Internet, в іншому разі робота з 
«хмарними технологіями» неможлива; 

 жоден сервіс хмарних технологій не може забезпечити повну 
конфіденційність циркулюючих в мережі повідомлень і даних; 

 немає змоги відновити втрачені дані у випадку зупинення постачання 
послуг з боку провайдера з певних причин; 

 що стосується програмного забезпечення, то можливість використання 
лише тих програм, які заздалегідь встановлені; 

 якщо захист даних не налаштовано на досить високому рівні, то в разі 
спроби проникнення зловмисника, йому буде доступна велика частина 
опрацьовуваних матеріалів [2]. 

Та не зважаючи на всі недоліки, можна впевнено стверджувати, що 
головні концептуальні засади стратегії подальшої інформатизації освіти і 
науки України мають базуватися на концепції хмарної освіти. Різноманіття 
хмарних технологій відкриває нові можливості для освітніх закладів: 
підвищення ефективності організації освітнього процесу у закладах  освіти, 
зниження матеріальних, часових і трудових витрат на купівлю, встановлення, 
налаштування, обслуговування, програмного забезпечення і захист 
інформації, так як все це забезпечується сервісом хмари. 

Для освітніх закладів використання хмарних технологій відкриває велику 
кількість інтеграційних та організаційних функціональних можливостей 
оптимального здійснення і супроводу єдиного інформаційного середовища в 
рамках існуючої освітньої системи, доповнюючи необхідними компонентами 
основні засоби для її організації та функціональної підтримки. 
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Актуальним завданням сучасної педагогічної науки стає розробка та 

впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін, які 
становлять основу професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах 
вищої освіти. Вимогами практично всіх стандартів вищої освіти є широке 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій фахівцями в 
професійній діяльності. Адже саме інформаційно-комунікаційні технології 
виступають синтезом форм, методів, засобів пошуку, обробки, зберігання, 
трансформації, транспортування, презентації різноманітних даних 
(інформації) із допомогою сучасних ІТ-пристроїв (гаджетів), а використання 
таких технологій виступає засобом підвищення ефективності 
найрізноманітніших видів діяльності, в тому числі навчальної.  

Таким чином, вимогою держави до підготовки висококваліфікованих 
фахівців, зокрема й хімічної галузі, є формування здатності використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності. Оволодіння ж 
такими компетентностями можливе лише в процесі широкого застосування 
зазначених технологій в навчальному процесі закладів вищої освіти. Тобто, 
формування компетентностей майбутнього хіміка застосовувати 
інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності можливе 
лише за умови використання таких технологій у процесі його фахової 
підготовки в закладі вищої освіти.  
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