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Можливості форм Google дозволяють створювати тести у фор-
маті ЄДІ і ДПА, але тексти розгорнутих відповідей краще викону-
вати окремо, бо вони об’ємні.

Форми Google можна вставити на веб-сайт або дати на них поси-
лання. Статистику і результати заповнення форми можна перегля-
нути відразу ж в таблиці Google. Таку таблицю з відповідями можна 
зробити загальнодоступною, дати правильні відповіді, і тоді учні 
зможуть самостійно порівняти свої результати зі зразком і оцінити 
свою роботу.

Отже, Google Drive має широкі освітні можливості. Його вико-
ристання у викладанні предметів сприяє формуванню ключових 
компетенцій, дозволяє вирішувати завдання курсів викладання.
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У наш час хмарні технології набувають усе більшого 
значення серед вчителів, викладачів та молоді, яка здійснює своє 
навчання в освітніх закладах різного рівня. Можливість зберіган-
ня даних не лише на комп’ютері, але й у так званій хмарі, створює 
передумови до утворення великих інформаційних сховищ. 
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Мета дослідження — показати доцільність використання хмар-
ного сервісу Dropbox в освіті крізь призму аналізу його переваг 
та недоліків.

Відповідно до поставленої мети необхідно виділити такі 
завдання:

• обґрунтувати доцільність застосування хмарних технологій 
в освіті;

• визначити ступінь дослідженості хмарних технологій 
у вітчизняній історіографії;

• розкрити сутність хмарної технології як сервісу;
• виявити плюси та мінуси використання хмарної технології 

на прикладі Dropbox.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що виник-

нення хмарних технологій привернуло увагу численних науковців. 
Серед іноземних дослідників слід виділити Джуен та Ї-ксіенг (Juan, 
Yi-xiang [1]. 

Щодо вітчизняних дослідників, то тут актуальними 
є Шиненко М.А., Сороко Н.В. [6]; Шишкіна М.П., Спірін О.М. [7]; 
Запорожченко Ю.Г., Сейдеметова З.С., Сєйтвелієва С.Н.; 
Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. [5]; Биков В.Ю. [2].

Насамперед, слід зазначити, що хмарні обчислення (англ. 
Cloud computing) — технологія розподіленого опрацювання даних, 
де комп’ютерні ресурси та потужності надаються користувачеві 
як інтернет-сервіс [5, 20].

Виникнення першої технології, яку можна було охарактеризу-
вати як хмарну, відбулося у 1999 р. Проте одним з перших якісних 
сервісів, який запроваджував хмарну технологію, був саме Dropbox.

Серед базових переваг даного сервісу слід виділити наступні: 
Dropbox взаємодіє із платформами Windows, OS X, Linux, а также 
IOS (iPad і iPhone), Android; наявність функції резервного копі-
ювання та відновлення даних; обмін даними в хмарному серед-
овищі [11].

Серед недоліків Dropbox виділяють: малий об’єм безкоштовного 
місця для зберігання (2 Гб); низька швидкість закачування фай-
лів [3].

Отже, платформа Dropbox є важливою складовою, завдяки 
якій можна створювати спеціальні навчальні середовища для роз-
витку учнів, студентів, підвищення кваліфікації вчителів.
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