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ՀՏԴ 373 
Ամպային տեխնոլոգիանԱմպային տեխնոլոգիանԱմպային տեխնոլոգիանԱմպային տեխնոլոգիաների կիրառման երի կիրառման երի կիրառման երի կիրառման 

նպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացումնպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացումնպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացումնպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացում    

Պեպանյան ՌուզաննաՊեպանյան ՌուզաննաՊեպանյան ՌուզաննաՊեպանյան Ռուզաննա    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ուսումնական տեղեկատվության պահպանում, 
հեռավար ուսուցում, պահեստավորման համակարգեր, անձնակենտրոն 
ուսուցում, համացանց, ցանցահենային գրոհներ    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Տեղեկատվությունը մեր ժամանակներում կարևոր արժեք է, և դրա 

քանակն անընդհատ աճում է։ Այն ձեռքբերումները, որոնք ներկայումս 
առկա են տեղեկատվության ոլորտում, հիմնականում պայմանավորված 
են ժամանակակից կապի տեխնոլոգիաների ապարատային և ծրագրային 
ապահովման բարձր մակարդակով։ 

 Երկար տարիներ ինֆորմատիկա սովորելու շարժառիթն առաջին 
հերթին համակարգչի նկատմամբ հետաքրքրություններն էին: Համակար-
գիչը բոլոր ժամանակներում սովորողներին հիացրել է իր հզորության 
գաղտնիքներով և պոտենցիալ հնարավորություններով:  

 Այժմ մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որում համակարգիչը 
դարձել է կենցաղային սարք և կորցրել է իր նախկին առեղծվածային 
էությունը և դրա հետ մեկտեղ՝ իր մոտիվացիոն ուժը։ Այժմ խնդիր է 
դրվում որոնել այն ուղիները, որոնցում հնարավոր է օգտագործել 
համակարգիչների գործառույթները՝ ի նպաստ ուսուցման գործընթացի 
արդյունավետության բարձրացման: Դրանով իսկ հնարավոր է դառնում 
մեծացնել ՏՏ գործնական նշանակությունը և սովորողների մոտիվացիան: 

Ցանկացած առարկայի մասնագետին անհրաժեշտ է լինում անդրա-
դարձ կատարել և հիշողության մեջ վերականգնել տարբեր տեղեկատվու-
թյուններ՝ թեմատիկ պլաններ, հարցաթերթիկներ, առարկայական թեմա-
տիկ խաչբառեր, դասանյութերի նկարագրություններ, օրվա դասի պլան-
ներ, նոր դասի հաղորդման համար նյութեր և այլն: Այդ նպատակով ան-
հրաժեշտություն կա ինչ-որ ձևով ստեղծել տեղեկատվական բազա՝ 
թղթապանակների, ցուցադրությունների (սլայդ-շոու), առանձին փաս-
տաթղթերի, հատուկ ծրագրերով ստեղծված հղումների տեսքով: Այս 
խնդիրների լուծման համար էլ նպատակահարմար է կիրառել ամպային 
տեխնոլոգիաները, որոնց օգնությամբ, անկախ գտնվելու վայրից, կարող 
ենք միանգամից օգտվել հավաքված տեղեկատվությունից ինտերնետի 
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առկայության դեպքում: Տեղեկատվության պահպանման այդպիսի միջոց 
է հանդիսանում ամպային տվյալների պահոցը (cloud storage), որն իրենից 
ներկայացնում է առցանց պահոցի մի մոդել, որում տեղեկատվությունը 
պահվում է բազմաթիվ սերվերներում [1]: 

 Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ, թե տեղեկատվության տեսա-
կից, կառուցվածքից, հասանելիության աստիճանից կախված ո՞ր տիպի 
անձնական հաշիվների բաժիններից է նպատակահարմար օգտվել: 

 Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է եղել աշխատան-
քում քննարկել և տարբերակել ամպային տեխնոլոգիայի կիրառման 
առանձնահատկությունները և ցույց տալ, թե ինչպիսի ընտրության 
դեպքում հնարավոր է առավել դյուրին դարձնել և՛ ուսուցչի, և՛սովորող-
ների աշխատանքները: Վերջինս հանգում է նրան, որ անհրաժեշտ տեղե-
կատվությունը ուսուցչի և աշակերտի համար անմիջապես հասանելի է 
լինում, և ժամանակն էապես խնայվում է: 

 ՏՏ միջոցների այսպիսի հնարավորությունների կիրառումը ուսուց-
ման գործընթացում այսօր առավել ևս արդիական է, քանզի ուսուցման 
առկա ձևին հիմնավորապես ավելացել է նաև ուսուցման հեռավար ձևը: 

 Աշխատանքում առաջարկվող մոտեցումները ունեն գործնական 
նշանակություն, որոնք կարելի է անընդհատ կատարելագործել և հար-
մարեցնել ուսուցման գործընթացին:  

ԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակությունԲովանդակություն    
 Կրթության մեջ, որպես ամպային տեխնոլոգիաների օգտագործման 

օրինակ, կարելի է պատկերացնել էլեկտրոնային օրագրերը և ամսա-
գրերը, էլեկտրոնային դասամատյանները, սովորողների և ուսուցիչների 
անձնական հաշիվները և այլն։ Սրանք թեմատիկ ֆորումներ են, որտեղ 
սովորողները կարող են տեղեկատվություն փոխանակել: Սա նաև տեղե-
կատվության որոնում է, որտեղ սովորողները կարող են լուծել որոշակի 
կրթական խնդիրներ նույնիսկ ուսուցչի բացակայության դեպքում կամ 
նրա ղեկավարությամբ։ 

 Այս դեպքում որպես գործիքակազմ հանդես են գալիս համակարգ-
չային ծրագրերը, էլեկտրոնային դասագրքերը, ախտորոշիչ, հայտորոշիչ 
թեստային և ուսումնական համակարգերը, կիրառական և գործիքային 
ծրագրերը, հեռահաղորդակցության համակարգերը (էլեկտրոնային 
փոստ, հեռավար վեբինարներ, դասընթացներ, հեռակոնֆերանսներ), 
էլեկտրոնային գրադարանները, էլեկտրոնային դասագրքերը, հեռավար 
ուսուցման տարբեր հարթակները և այլն: 

    Կրթական գործընթացում ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման 
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ընտրությունը մասնավորապես համակարգչային գիտության դասերին, 
հիմնված է հետևյալի վրա. 

▪ ուսումնական տեղեկատվության ներկայացման հնարավորու-
թյան ընդլայնում, 

▪ ստեղծված փաստաթղթի հետ կոլեկտիվ (խմբային) աշխատանքի 
հնարավորություն ինչպես դասարանում, այնպես էլ դասերից 
հետո, 

▪ աշխատենք ամպի մեջ ցանկացած վայրից՝ ինտերնետի հասանե-
լիության դեպքում, 

▪ ամպում աշխատելու համար համակարգչի վրա հատուկ ծրագրա-
կազմի առկայության բացակայություն, 

▪ հաշմանդամություն ունեցող, դասերից բացակայող երեխաների 
կրթության հասանելիություն (հեռավար ուսուցում): 

 Համակարգչային գիտության դասերին կարող ենք օգտվել Google-ի 
ամպային ծառայություններից. դրանք օգտագործման համար դյուրին են 
և լայն հնարավորություններ են տալիս ինչպես սովորողներին, այնպես էլ 
ուսուցիչներին: 

Ցանկալի է օգտագործել Google Docs ծառայության հետևյալ հնարա-
վորությունները. 

▪ Google Document (համատեղ տեքստային թղթեր գրել, թեստերի 
անցկացում, համատեղ ստեղծագործական նախագծերի վրա 
աշխատել, դպրոցական թերթի ստեղծում, տնային առաջադրանք-
ների կատարում և այլն): 

▪ Google Presentation (ցուցադրություն (պրեզենտացիա) պատրաս-
տել ելույթի համար, դասարանում ստեղծել կոլեկտիվ ներկայա-
ցում կոնկրետ թեմայով, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող կարող է 
ձևավորել որոշակի սլայդ, պատասխանել կոնկրետ հարցին: 

▪ Google Sheets (խաչբառերի ստեղծում կամ ուսումնասիրություն 
դասարանում, սովորողների աշխատանքի արդյունքների ամփո-
փաթերթի ստեղծում և այլն): 

▪ Google Form (ստեղծում է թեստեր գիտելիքների ստուգման 
համար, հարցաթերթիկներ. հնարավոր է հավաքել սովորողների 
պատասխանները տրված առաջադրանքների համար, կարելի է 
նաև որոշակի ժամանակի ֆիքսման պայմաններում, ինչը թույլ է 
տալիս ուսուցչին ստուգել առաջադրանքները իրեն հարմար 
ժամանակ, բացի այդ, ուսուցիչը կարող է հետևել մուտքի ամսա-
թվին. ցանկացած սովորողի ռեսուրսին, տեսնել նրա կատարած 
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փոփոխությունները, վերլուծել սովորողի գործունեությունը): 
▪ Google Sites (կոլեկտիվ ինտերնետային էջերի, ինտերնետային 
կայքերի ստեղծում): 

▪ Google Drive (անվճար ֆայլերի պահպանման սերվեր, ֆայլերի 
փոխանակում, որոշակի ծրագրերով պատրաստված դասանյու-
թերի ներկայացում, փոխանակում, դասապլանների կազմում՝ ան-
սահմանափակ պահեստավորման ժամանակ): 

Ուսուցիչների համար ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը նպա-
տակահարմար է ուսումնական տարբեր փաթեթներ ստեղծելու և պահ-
պանելու համար: Օրինակ, տարբեր դասարանների տարբեր տիպի 
խնդիրների և առաջադրանքների բազա ունենալը թույլ կտա հետագայում 
ուսուցչին ցանկացած պահին տարանջատել իրեն անհրաժեշտ խնդիր-
ների ու առաջադրանքների քանակ, կազմել թեմատիկ գրավոր աշխա-
տանքների տեքստեր, առցանց հանձնարարել տնային աշխատանքներ և 
այլն: Մյուս կողմից աշակերտները կարող են տարբեր առարկաներից 
ունենալ իրենց համար օգտակար նյութեր՝ որպես մշտապես օգտա-
գործվող նյութեր, որոնցից կարող են օգտվել ցանկացած պահի: Օրինակ՝ 
«Ֆիզիկայի» դասընթացից նրանք կարող են պահպանել ֆիզիկայի 
տարբեր բաժինների հիմնական օրենքները, բանաձևերը, գրաֆիկները, 
սարքեր-սարքավորումների նկարները, «Քիմիայի» դասընթացից՝ պահ-
պանել Մենդելեևի պարբերական աղյուսակը, հիմնական բաժինների 
նյութերն ու կանոնները, լաբորատոր սարքերի նկարները, «Մաթեմատի-
կայի» դասընթացից՝ բանաձևերը, կանոնները, մեծությունների թվային 
արժեքները և այլն, «Աշխարհագրությունից»՝ մայրցամաքների անուն-
ները, պետությունների դրոշների, մայրաքաղաքների անունները, քար-
տեզները, գետերի, լճերի, ծովերի և այլնի անունները, բուսական, կենդա-
նական աշխարհների նկարագրերը, «Կենսաբանությունից»՝ ըստ բաժին-
ների՝ նկարներ, լաբորատոր սարքերի նկարներ, կառուցվածքային տար-
րերի նկարագրեր և այլն: Կարելի է որպես տարբեր առարկաներից 
ուսումնական նյութ պահպանել ուսումնական տեսաֆիլմեր:  

Յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցիչ ինքը կարող է հուշել սովորող-
ներին, թե իր դասավանդած առարկայից ի՞նչ անհրաժեշտ տեղեկատվու-
թյուն է պետք ունենալ: Բացի այդ, սովորողը ինքը կարող է դրանց ավե-
լացնել այն տեղեկատվությունը, որն իր համար դժվար է մտաբերել:  

Որպես նախագծային աշխատանք կարելի է առաջարկել այնպիսի 
ծրագրերի կատարում, որոնք թույլ են տալիս ինչ-որ սկզբունքով տարան-
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ջատել, օրինակ, խնդիրների մեծ բազայից որոշ խնդիրներ կամ էլ կազմել 
նույն բարդության աստիճանի երկու, երեք կամ չորս գլխավոր աշխա-
տանքների տարբերակներ և այլն:  

Ամպային տեխնոլոգիաներով տեղեկատվության համալրումը ան-
ընդհատ գործընթաց է, որը ենթադրում է նոր տեղեկտվությունների 
ավելացում կամ հների մշակում կամ հեռացում: Այս մոտեցմամբ տեղե-
կատվության պահպանման կարևորությունն առանձնապես դրսևորվում 
է հեռավար ուսուցման պայմաններում, որոնք անհրաժեշտ է լինում կազ-
մակերպել ինչպես ֆորսմաժորային իրավիճակներում, այնպես էլ հեռա-
վորության նկատառումներով: 

[2] աշխատանքում վերլուծված են ամպային տեխնոլոգիաների դրա-
կան և բացասական կողմերը և նրա կատարելագործման հեռանկարները:  

 Ուսումնական գործընթացում ամպային տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման դրական հատկանիշների հետ մեկտեղ կան նաև բացասական 
կողմեր. ռեսուրսների օգտագործումը ենթադրում է կախվածության 
բարձր աստիճան երրորդ կողմի ծառայություններից. 

▪ ծառայության որակի կախվածությունը շատ այլ ընկերությունների 
աշխատանքի որակից (միացում ինտերնետին), 

▪ երրորդ կողմի սերվերներում պահվող գաղտնի տվյալների 
խոցելիությունը (հայտնի են օգտատերերի անձնական տվյալների 
գողության, բլոգերի աքաունթների զանգվածային կոտրման 
դեպքեր), 

▪ դասին համակարգիչների առկայությունը, որոնց թիվը պետք է 
համապատասխանի սովորողների թվին, 

▪ որակյալ ծառայություններ ստանալու համար պետք է ունենանք 
հուսալի և արագ մուտք դեպի ինտերնետ, 

▪ համակարգչում աշխատանքի ժամանակը կարգավորվում է 
SanPiNSanPiNSanPiNSanPiN-ի նորմերով, 

▪ ուսուցիչների համար դասերին պատրաստվելու անբավարար 
ժամանակ: 

Այնուամենայնիվ, այս «ռիսկը» արդարացված է, կրթական գործըն-
թացում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ 
ձևավորվում են նոր, ավելի արդյունավետ կրթական տեխնոլոգիաներ, 
որոնք նպաստում են ստեղծագործ մտածելու, ոչ ստանդարտ լուծումներ 
գտնելու ունակ, համակողմանի զարգացած անհատականության դաս-
տիարակությանը, կրթության շարունակականության ապահովմանը։ 
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 Կրթական գործընթացում ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման 
ժամանակ կարող ենք տեսնել մի շարք առավելություններ: Դա, առաջին 
հերթին, դպրոցականների համատեղ արդյունավետ գործունեության 
կազմակերպման հնարավորությունն է։ Այժմ նրանք հնարավորություն 
ունեն ստեղծել կոլեկտիվ փաստաթղթեր, աշխատել համատեղ ստեղծա-
գործական նախագծերի վրա։ 

 Ուսուցումը դառնում է առավել անձնակենտրոն: Կոլեկտիվ փաս-
տաթղթերի հետ աշխատանքը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր սովորողի 
ներառել գործունեության մեջ, նշանակալից դարձնել նրա ներդրումը, 
ինչը, բնականաբար, ազդում է սովորողի ինքնագնահատականի վրա, 
ծառայում է որպես ինքնազարգացման շարժառիթ: Զգալիորեն մեծանում 
է ուսումնական գործընթացի մասնակիցների մոտիվացիան։ Դա պայմա-
նավորված է աշակերտի ակտիվ ներգրավվածությամբ, սոցցանցերի և, 
առհասարակ, վիրտուալ իրականության հանդեպ ունեցած սիրով։ 

 Աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, որ սովորողների ծնողների 
կողմից առկա են դրական արձագանքներ: Նրանք տեսնում են, որ 
տնային համակարգիչը օգտագործվում է երեխայի կրթության և զարգաց-
ման, այլ ոչ միայն սոցիալական ցանցերում հաղորդակցվելու համար։ 
Համացանցում վեբ-սերֆինգը վերածվում է վեբ-նավարկության՝ սովո-
րողի համար սահմանելով ուսումնական նպատակներ և ուղենիշներ՝ 
միաժամանակ տալով նրան ուսումնական երթուղու ընտրության իրա-
վունք։ Ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը էլ ավելի գործուն է դառ-
նում «Շրջված դասարան» մեթոդով աշխատելու ժամանակ՝ տնային աշ-
խատանքը դասարանում, դասարանային հանձնարարությունը՝ տանը:  

 Հարցումները ցույց են տվել, որ 9-րդ դասարանի աշակերտների 
գրեթե կեսը գաղափար չունի ամպային տեխնոլոգիաների մասին և 
անձնական հաշիվների էլեկտրոնային փոստերը չի օգտագործում որպես 
տեղեկատվության պահպանման միջոցներ: 

  «Ամպային տեխնոլոգիաների» օգտագործումն ունի մի շարք էական 
առավելություններ: Մասնավորապես, ստարտափերին շատ ձեռնտու է 
օգտագործել «ամպային» սերվերներ: Նրանք ստիպված չեն լինի գնել 
սեփական սերվերային սարքավորումներ, գումար ծախսել լոկալ ցան-
ցերի տեղակայման վրա, վարձել ցանցի ադմինիստրատորներ։ Բավա-
կան է պարզապես ընտրել ամպային սերվերներից մեկը, որն իդեալական 
հարմար է հիշողության ծավալով, հաճախորդների թվով և այլ բնութա-
գրերով, և ամիսը մեկ անգամ բաժանորդագրավճար մուծել: Բացի այդ, 
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բոլոր հաշվողական օպերացիաները կատարվում են ոչ թե ձեր 
համակարգչի վրա, այլ ցանցի հզոր սերվերներում, իսկ դա նշանակում է, 
որ կարելի է օգտագործել ապարատային և ծրագրային միջոցներ, գործիք-
ներ և մեթոդաբանություններ, որոնք հասանելի չեն ձեր համակարգչի 
տեխնիկական բնութագրերի համար: Ոչ պակաս կարևոր առավելու-
թյունների թվում հարկ է նշել նաև խնայողությունն արտոնագրված 
Ծրագրային Ապահովում գնելիս, տարբեր սարքերից տեղեկության միա-
ժամանակյա հասանելիությունը: Դրական կողմերից է նաև այն, որ 
կարելի է աշխարհի ցանկացած կետից տեղեկությունը ներկայացնել 
մտերիմ մարդկանց կամ գործընկերներին:  
  «Ամպի» թերություններին կարելի է դասել միայն անվտանգության 
հարցը, քանի որ սերվերները կարող են ենթարկվել ցանցահենների 
գրոհների: Բայց նույնիսկ եթե դուք պահեք ձեր տվյալներն անձնական 
սերվերում, հաքերներից դա ձեզ նույնպես չի փրկի, քանի որ անվտան-
գության կանոնները հավասարապես վերաբերում են ինչպես սերվերա-
յին և ցանցային լուծումներին, այնպես էլ ֆիզիկական սերվերներին ու 
համակարգիչներին։ 

 Բոլորին հայտնի է, որ անգամ անձնական համակարգչում տվյալ-
ների պահպանման դեպքում ոչ ոք չի կարող երաշխավորել դրանց ան-
վտանգությունը։ Ո՛չ firewall-ի առկայությունը, ո՛չ տեղադրված հակավի-
րուսային ծրագիրը 100%-ով չեն երաշխավորում տվյալների պահպա-
նումը։ Բնական է, որ պաշտպանության այս աստիճանների առկայու-
թյունը, այդ թվում` «ամպային» լուծման մեջ, նվազեցնում է ներթափանց-
ման և համակարգի գրոհի ռիսկը։ Տվյալների պահպանման տեսանկյու-
նից, օրինակ, բջջային օպերատորները իրենց հաճախորդներին երաշխա-
վորում են տվյալների պաշտպանություն և ամբողջականություն ողջ 
«ամպի» մակարդակում։ Սակայն ինչ վերաբերում է օգտատիրոջ օպերա-
ցիոն համակարգին, նրա սերվերում տեղադրված ծրագրերին, ընտրված 
ֆայլային համակարգի պաշտպանությանը, ինչպես նաև կրիպտավոր-
ման հնարավորությանը, ապա դրանց համար պատասխանատու է 
օգտատերը։ Սակայն օպերատորները կարող են աջակցել հաճախորդին` 
տրամադրելով խորհրդատվություն անվտանգության հարցերի շուրջ։ 
Միաժամանակ շատ օպերատորներ ունեն մոնիտորինգի համակարգ, 
որը թույլ է տալիս ժամանակին իրազեկել սպառնալիքի առաջացման 
մասին։  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Այսպիսով, նոր կրթական չափորոշիչներին անցնելու ընթացքում 

ամպային տեխնոլոգիաները օգնում են ձևավորել ուսուցչի և աշակերտի 
տեղեկատվական նոր մշակույթը և եզակի հնարավորություն են տալիս 
համատեղել նախագծային մեթոդներն ու տեղեկատվական և հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաները: 

 Ուսուցիչների ու սովորողների կողմից ամպային տեխնոլոգիաների 
միջոցով տեղեկատվության պահպանումը և հետագա կիրառումը թույլ 
են տալիս դասապրոցեսում և նրանից դուրս ավելի արագ հասանելի 
լինել փնտրվող նյութին և անհրաժեշտության դեպքում այն կիրառել 
գործնական աշխատանքներ կատարելիս: Այն կատարում է երկու գործա-
ռույթ՝ կազմակերպչական և բովանդակային: Մի կողմից այն նպաստում է 
դասընթացի բովանդակային նյութի յուրացմանը, մյուս կողմից 
կրճատում է ժամանակը, որի ընթացքում պետք է գտնել անհրաժեշտ 
նյութը:  

 Կրթական նոր չափորոշիչներով աշակերտներն ավելի վաղ տարի-
քից պետք է ուսումնասիրեն «Թվային գրագիտություն և համակարգչային 
գիտություն» առարկան, և անհրաժեշտություն կա դեռևս ցածր դասա-
րաններից աշակերտներին սովորեցնելու ամպային տեխնոլոգիաներից 
օգտվելու հմտություններին: Դա թույլ կտա նրանց մոտ աստիճանաբար 
ձևավորել անհրաժեշտ նյութը մշակելու և պահպանելու կուլտուրա, որն 
անընդհատ պետք է կատարելագործվի ուսումնառության ընթացքում: 

 Այսպիսով, ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը, որպես 
տեղեկատվության կանոնավոր և համակարգված պահպանման միջոց, 
թույլ է տալիս ուսուցման գործընթացում տարածաժամանակային 
տեսանկյունից կրճատել տեղեկատվության հասանելիությունը և նպաս-
տել ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը:  

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ամպային տվյալների պահոց URL: https:// ru.wikipedia.org›: 
2. Васяткин М. А., Белоус К. В. Пиликина Е. А./научный руководи-
тель/. Облачное хранилище данных. Научно-образовательный 
журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020:   
https://cyberleninka.ru/article/n/oblachnoe-hranilische-dannyh-
1/viewer 
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в процессе обученияв процессе обученияв процессе обученияв процессе обучения    

Пепанян РузаннаПепанян РузаннаПепанян РузаннаПепанян Рузанна    
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: хранение учебной информации, дистанционное 
обучение, системы хранения, личностно-ориентированное обучение, 
интернет, хакерские нападения. 

 Использование облачных технологий в образовательном процессе 
позволяет открыть образовательное пространство. 

 Сегодня облачные вычисления — это то, чем каждый день 
пользуются практически все — любая почта на Яндексе или Гугле, 
онлайн-игры, онлайн-развлечения, электронная коммерция. Облачные 
технологии стремительно развиваются, охватывая все больше и больше 
областей. 

 При этом не беспокойтесь о производительности вашего персональ-
ного компьютера, свободном месте на диске, резервных копиях, переносе 
информации с одного компьютера на другой. Эти «другие проблемы» 
автоматически исчезают при использовании «облачных технологий». 

 В облачных вычислениях данные постоянно хранятся на виртуальных 
серверах в облаке, а также временно хранятся клиентом на компьютерах, 
ноутбуках, мобильных устройствах и т. д. 

 Самым прекрасным методом активной организации сотрудничества 
учащихся в сфере образования — сделать материал доступным в работе с 
облачными технологиями, так как это дает широкие возможности как 
учителю, так и ученику творить, заниматься самообразованием, дает 
возможности для сотрудничества, обмена опытом и развития. 
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The Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning ProcessThe Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning ProcessThe Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning ProcessThe Expediency of Using Cloud Technologies in the Learning Process    

Pepanyan RuzannaPepanyan RuzannaPepanyan RuzannaPepanyan Ruzanna    

SummarySummarySummarySummary    
Key  words: Key  words: Key  words: Key  words: storage of educational information, distance learning, storage 

systems, student-centered learning, Internet, hacking 
The use of cloud technologies in the educational process allows to open 

the educational space. 
Today, cloud computing is something that almost everyone uses every day 

– any mail on Yandex or Google, online games, online entertainment,  
e-commerce. Cloud technologies are evolving rapidly, covering more and more 
fields. 

At the same time, do not worry about the performance of your personal 
computer, free disk space, backups, transferring information from one 
computer to another. These “other issues” automatically disappear with the use 
of cloud technologies. 

In cloud computing, data is permanently stored on virtual servers in the 
cloud, as well as temporarily stored by the client on computers, laptops, mobile 
devices, etc. 

The most excellent method of actively organizing students’ cooperation in 
the field of education and making the material accessible, is to work with cloud 
technologies, as it gives a wide opportunity to both the teacher and the student 
to create, engage in self-education, opportunities to cooperate, exchange 
experiences and develop. 
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