
планах навчальних заклад1в, й у виданш навчально-методично1 л1тератури, й у 
пщготовщ вщповщних кадр1в педагопв.

Виконавська, методична та конструкторська практика у бандурному мис- 
тецтв1 УкраТни та украшсько!' д1аспори засвщчують послщовний поступ не 
лише для вщновлення юторично!' справедливое^ стосовно харювських бандур- 
них традицш, але й мають чгткий вектор фахового спрямування в майбутне, 
збереження традицшно!' нащонально! культури.
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Мшливють сучасного свгту ставить перед системою освгти та сустльством 
загалом завдання швидко! адаптацп до нових умов життя. Р1зка змша пара
дигм уже не здаеться чимось абстрактним. Реальнють вимагае все б!льшо! 
гнучкост у процес реагування на виклики. На нашу думку, хмарш технолог!! 
е одним 1з тих шструменнв, що стають у нагод1 саме в освгтньому середовищ1 

при намаганнях бути гнучким.
Стан сучасно! освгти в Укра!ш засвщчуе про 11 не пщготовлешсть до ви- 

клишв технолоичного сусшльства. Пануюч1 подходи у сучаснш украшськш 
осв!п не вщповщають вимогам сучасного шформацшного сусшльства як у 
широкому плат, так 1 у вузькому, т.б. задовольняти потреби ринку пращ. 
Окр1м високоморально! та професшно! особистосн, вони потребують також 
модернову, здатну до практично! д1яльносн у новш парадигм! свгту, гнучку 
до стр1мких зм1н.

У наслщок цього одним 1з актуальних питань залишаеться впровадження 
новгтшх технологш в освгтнш процес. На сучасному еташ одними з яких 1 е 
хмарш технолог!!, яю допомагають змшити навчальне середовище, зродити 
освгтнш процес б!льш р!зномаштним та практично значимим для широкого 
кола здобувач1в освгтшх послуг.

Упродовж останшх рошв проблема хмарних технологш в о с в т  стала до- 
вол! популярною, багато дослщнишв стали працювати у цьому напрямку. Од- 
нак ще потребують дослщження вузьк аспекти ще! теми, а саме особливост 
використання хмарних технологш пщ час вивчення конкретних предменв та 
тем. Проте, теоретичш питання з проблеми знаЙшли свое висвгтлення у ряд1 

дослщжень. Так, В. Биков у пращ «Технолопя хмарних обчислень» [2] роз- 
крив важливють провадження в освгтнш проснр засоб1в 1КТ; С. Литвинова у 
пращ «Хмарш технологи в управлшш дошшльним навчальним закладом» [3] 
розкривае роль хмарних засоб1в в управлшш освгтшми процесами; проблем! 
використання хмарних обчислень для оргашзац!! тестування присвячено до
слщження Н. Морзе та О. Кузьминсько! «Педагоичш аспекти використання 
хмарних обчислень» [4].

Метою стати е анал1з основних вид1в хмарних сервю1в при вивчеш кон
кретно! теми ютори Укра!ни у 10 класи

Постшш змши в освгтньому простор! ставлять перед вчителем вимогу вщ- 
повщати часу. Вчитель сучасного закладу освгти мае не просто володгти зна
ниями свое! галуз1, а Й бути компетентним у сучасних технолоиях.

Уперше концепщя хмарних технологш з ’явилася ще в 1960 рощ, коли аме- 
риканськиЙ учениЙ Джон Маккарт висловив припущення, що коли-небудь 
комп’ютерш обчислення стануть надаватися под1бно до комунальних послуг у 
зв’язку 1з значним розвитком технолог!! та 11 здеш евш енням  [7].

Ефектившсть хмарних технологш буде зумовлена тим, насюльки вчитель 
зможе доц1льно 1нтегрувати !х в процес навчання. Для цього, насамперед, необ- 
хщно з ’ясувати яка мета та щльов1 завдання ставляться до вивчення, на при
клад! теми «Тоталгтарш режими як виклик людству».

Для формування в здобувач1в освгтшх послуг хронолог!чно! компетент- 
ност дощльно використати стр1чку часу. 1снуе ряд сервю1в для роботи над 
стр1чкою часу, а саме Тгт еЬоазЬ  - простиЙ сервю для створення часових 
стр1чок. Дозволяе розм1щувати в хронолоичнш послщовносн дату, опис, по- 
силання, а також додавати зображення, видеоролики та фаЙли та Тгкг-Ток г  
з можливютю створення 30 стр1чок, коли послщовшсть подш можна пере- 
глядати, рухаючись вглиб екрану. Под!! можна доповнювати зображеннями 
або вщео. Можна створити одну стр1чку часу до уне! теми, яка буде мютити 
хронолопчш меж1 «Велико! депресп» 1 «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта, грома- 
дянсько! вшни в 1спанп, Голодомору в Укра!н!, час приходу до влади фашис- 
ив  в 1тал!! та нациснв у Шмеччиш, встановлення авторитарних режим1в
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у крашах Центрально-Сходно1 Свропи, утвердження сталшського режиму в 
СРСР, утворення ОУН [1].

Засвоенню змюту понять допоможуть хмари сл1в, яю  можна створити 
за допомогою сервю1в Тади1 чи ШогбкоиС Хмару сл1в дощльно використо- 
вувати под час закршлення понять з теми. Створивши хмару наступних 
понять: «Велика депрес1я», «форсована шдустр1ал1защя», «сущльна колек- 
тив1зац1я», «Голодомор», «Новий курс», «тотал1таризм», «фашизм», «нацю- 
нал-сощал1зм», «штегральний нацюнал1зм», «санащя», «геноцид», «антисе- 
м1тизм», «осадництво», «пацифжащя», «гандизм» здобувач1 осв1тшх послуг 
можуть вправлятись в розумшш 1х значень 1 визначити таким чином, не- 
зрозум1л1 поняття [1].

Для систематизацп навчального матер1алу дощльно використати хмарш 
сховища. Найбгльш зручними хмарними додатками для збершання, редагу- 
вання та синхрошзацп файл1в е Соо§1е Опе (Диск) та М1сгозой ОШсе 365. 
Вчитель може використати даш сервюи для розмщення додатково! шфор- 
мацп з дано! теми, яка водсутня у подручнику. Вони забезпечують збершання 
файл1в р1зних формащв. В хмарних сховищах можна розмютити р1зномашт- 
ш документи, науков1 статт1, щкав1 факти, посилання на документальш чи 
художш фгльми тощо. Сховища можуть стати мюцем, де здобувач1 осв1тшх 
послуг зможуть отримати додаткову шформащю у раз1 виникнення защкав- 
лення до теми.

Для в1зуал1зацп навчального матер1алу найчасщше використовують пре
зентаций Презентацп можна створити за допомогою наступних сервю1в: 
Рге21, РошегРот!, На1ки Оеск та шшк Презентащя дозволяе з1брати весь 
навчальний матер1ал у р1зних форматах водповщно до логши навчального 
заняття [6]. Як правило презентащю створюють на тему одного уроку. На- 
приклад «Утвердження комунютичного тотал1тарного режиму в СРСР» де 
послодовно висв1тлюватимуться таю питання: Встановлення режиму ста- 
лшсько1 диктатури, форсована шдустр1ал1защя, директивна економжа, су
щльна колектив1защя сгльського господарства, ошр селянства, масов1 ре- 
пресп. Конститущя СРСР 1936 року [1].

Для наповнення презентацп дощльно використати шфограф1ку -  в1зуал1- 
защя даних, яку можна створити за допомогою сервю1в У 12иаНге чи Еазе1.1у. 
1нфографжа поеднуе в соб1 текстову шформащю та зображення, що структу- 
рована 1 водповщно краще сприймаеться здобувачами освггшх послуг. 1нфо- 
графжу краще створювати на основ1 матер1алу одше1 теми чи пункту плану 
уроку. Наприклад «Репресп та Голодомор в УкрашЬ, де наочно демонструва- 
тимуться результати политики «великого перелому» в УСРР. За умови базово1 

цифровой грамотност здобувач1 освотшх послуг можуть також бути залучеш до 
подготовки презентацш чи виготовлення шфографши. Така робота може бути 
представлена як розробка проекту.

Використання в о с в т  хмарних технологш також допомагае формуванню 
у здобувач1в освггшх шформацшно-комуншацшних компетентностей. Таким 
чином, хмарш технологи та створений на 1х основ1 шформацшний освотнш 
прост1р е альтернативою традицшному навчально-виховному процесу, що 
забезпечуе умови для персонального навчання, штерактивних занять 1 ко- 
лективного викладання. Кр1м того, мережева хмара дозволяе тим, хто навча- 
еться, взаемод1яти 1з широким колом учасниюв незалежно вод 1х мюцезнахо- 
дження [5, с.99].
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У статтг вперше розглянуто гсторгю взаемин мгж видатною украгнською оперною 
ствачкою Соломгею Крушельницькою та тоталитарною системоюрадянськог держави. 
В дослгджент автор акцентуе увагу на тому, що радянська тоталгтарна система всг- 
ляко намагалася морально знищити всесвгтньо ведомому оперну ствачку. Однак, вона 
не лише розпочала нове життя при ворожому для нег режиму а й сама не змгнилася, 
зберегла притаманну гй ггднгсть та простоту в поведтцг.

Ключовг слова: Соломгя. Крушельницька, радянська влада, оперна ствачка, консер
ватория., тоталтарна система.
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Кеушогйз: 5о1отгуа КгизНе1пу!зка, 5оте1 роюег, орега згпдег, сопзегиа1огу, МаШапап 
зуз1:ет.

Здобуття Украиною незалежност1, зростання дослщницького штересу до 
вивчення бюграфш окремих особистостей з юторп Украши, надае укра- 
шськш юторичнш наущ нових характерных рис не притаманних попере- 
дньому перюду в1тчизняно1 юторюграфп. Кр1м того, сучасний стан розви
тку украшського сусшльства, як частини европейського цив1л1зацшного 
вим1ру, створюе необхщнють вир1шення тих кризових явищ, я к  е харак-
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