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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ «ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

В останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні 
технології. Цей термін став вживатися в світі інформаційних технологій з 
2008 року. Хмарні технології – це технологія, яка надає користувачам 
Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання 
програмного забезпечення як онлайн-сервісу. 

На сьогоднішній день хмарні технології – це одна велика концепція, 
що включає в себе багато різних понять. Найголовнішою функцією 
хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують 
віддаленої обробки даних. Хмарні технології широко використовується в 
освіті, для надання студентам персонального доступу до мережевих 
ресурсів, розміщених на сайтах. Вони мають можливість редагувати свій 
розділ, не маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає 
можливість педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – 
розвиває самостійність і відповідальність студентів [1]. 

Ведення сайту здійснюється лише викладачем та/або ініціативною 
групою і потребує залучення системного адміністратора, операторів, 
закупівлі додаткового обладнання тощо. Крім того, студенти надійно 
позбавлені впливу мережевої реклами, яка переважно не прийнятна з 
педагогічного погляду.  

Єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати, з 
використанням хмарних технологій, які надає компанія Microsoft Україна. 
Загальноосвітні навчальні заклади для впровадження нових форм 
проведення уроків, безпечного зберігання даних і електронного обміну 
даними будуть застосовувати хмарний сервіс Office 365. Хмарний сервіс 
Office 365, базовий тарифний план якого доступний для освітніх установ 
безкоштовно, вже використовується в багатьох українських дитячих 
садках, школах і університетах – усього відкрито понад 237 тис. облікових 
записів [2]. 
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Microsoft Office 365 – це набір програм, що базується на хмарних 
технологіях і включає в себе безкоштовну електронну пошту, службу 
обміну миттєвими повідомленнями, засіб проведення відеоконференцій і 
здійснення голосових викликів, а також дозволяє створювати і редагувати 
документи в онлайн-режимі. 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 [3].  

До складу Microsoft Office 365 входять служби Microsoft Exchange 
Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Lync Online, Office Web Apps, 
а також остання версія набору програм Microsoft Office Professional Plus (у 
деяких тарифних планах). Цей програмний продукт має певні вимоги до 
апаратної і програмної складової. Апаратна частина має відповідати таким 
мінімальним вимогам: процесор 2,5 ГГц, оперативна пам’ять 500 МБ. 
Операційна система: Windows ХР SP3, Windows Vista SP2, Windows 7(8), 
Мас OS X 10.5 і вище, Windows Server 2003 і Windows Server 2008. Пакет 
MS Office бажано починаючи з Office 2007 SP2, а також Lync 2010 [4]. 

Хмарні технології дають можливість здійснювати інтерактивне 
онлайн-консультування учнів у вчителя та миттєво отримувати відповіді 
на свої запитання. Використання хмарних технологій в навчанні надало 
можливість зробити наступний еволюційний крок до надання навчальному 
процесу більшої гнучкості, відкритості та мобільності. Хмарні засоби 
навчання надають можливість збільшити частку групових форм навчання. 
Вони надають вільний доступ до своїх збережених матеріалів і документів; 
використання відео, аудіо файлів безпосередньо з Інтернету (без 
додаткового завантаження на комп’ютер); проведення он-лайн уроків, 
тренінгів, круглих столів; нові можливості для організації досліджень, 
проектної діяльності; організація он-лайн уроків, вебінарів, інтегрованих 
практичних занять, лабораторних робіт; он-лайн комунікація з учнями. 

Упровадження хмарних технологій є новим напрямом у сфері 
комп’ютерних технологій. Використовуючи Office 365, навчальні заклади 
отримують ряд незаперечних переваг у навчальному процесі. Насамперед, 
це можливість здійснювати безперервне навчання у режимі онлайн-
доступу. 

Отже, у час стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій та активного впровадження їх у всі сфери життєдіяльності 
людини, у тому числі й освіти, ми повинні крокувати у ногу з часом і 
використовувати запропоновані нам технології, тим паче, коли новітні 
технології дійсно покращують систему освіти в цілому. Використання 
хмарних технологій у навчальному процесі повинна стати побудова 
динамічно – навчального курсу, а це, в свою чергу, сприятиме 
зацікавленості, активності та самостійності учнів. 
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АВАРИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ 
 

Епоха європейського середньовіччя була насиченою й динамічною. 
Зокрема, розпочинається вона грандіозним етно-соціальним явищем – 
Великим переселенням народів. На територію Римської імперії й Західної 
Європи почали мігрувати великі спільноти – племена варварів. Переважно, 
це були германці, але в цьому потоці не останнє місце займали вихідці з 
Великого Степу: кочові народи гунів, аланів, печенігів, половців. 
Пришельці створювали свої держави, воювали як з римлянами, так і між 
собою. Особливе місце серед держав, які створили варвари в Європі 
займав Арський каганат. 

Аварський каганат – племінне об’єднання типу «варварських 
імперій». Племена цього каганату мешкали в Північному Причорномор’ї 
на теренах сучасної України та Придоння. Пізніше вони перекочували на 
захід у колишні римські провінції Дакію та Паннонію, де і створили свій 
каганат. З чого ж розпочалась історія Аварського каганату? 

У другій половині VI століття баланс сил в Подунав’ї й Північному 
Причорномор’ї аварами був порушений. Спочатку авари спробували 
влаштуватись у степах Причорномор’я, але не знайшли підтримки у 
місцевих кочових племен. Тоді авари напали на антів – слов’янське плем’я, 
і в 557 р. розбили їх [4]. 

Наступного року аварське посольство, очолюване Кандіком, прибуло 
до Константинополя. Поставши перед імператором, посол сказав: «До тебе 
прийшов народ аварів, найбільший і найпотужніший з народів. Він може 
легко відбити і знищити ворога, тому тобі вигідно укласти союз з аварами: 
в них знайдеш ти надійних захисників» [3]. 

Уряд імператора Юстиніана І планував використати аварів для 
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