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Від укладача 

Методична консультація 

«Захмарна бібліотека» – викорис-

тання хмарних сервісів» має на 

меті допомогти бібліотечним 

працівникам в опануванні теоре-

тичними та практичними знаннями, 

пов’язаними із застосуванням 

хмарних технологій та сховищ у 

роботі бібліотек. 

Акцент зроблено на термінології, різновидах та 

основних характеристиках хмар, окреслено їхні переваги 

та недоліки. 

Особливу увагу приділено використанню хмарних 

технологій у роботі бібліоперсоналу, зокрема взаємодії з 

користувачем. 

Запропонований матеріал дасть можливість 

бібліотечним працівникам: 

 

 розібратися у різноманітті хмарних сервісів 

 обрати ті, які найкраще задовільнять потреби 

конкретної бібліотеки та її користувачів 

 познайомитися з методами та способами 

впровадження хмарних технологій з метою 

покращення обслуговування користувачів та 

оновлення форм роботи 
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Що таке хмара, різновиди, характеристики 

В сучасному світі хмарні сервіси стали для більшості 

користувачів звичним явищем. Безліч послуг, зокрема 

електронна пошта, соціальні мережі, портали для 

замовлення товарів, вебсайти, інтернет-магазини так чи 

інакше працюють завдяки хмарам. Використовуючи 

надскладні технології та дані, такі сервіси здебільшого 

залишаються непомітними для користувача, проте дають 

йому можливість насолоджуватися простотою роботи і 

широтою наданих перспектив. 

Національний інститут стандартів і технології (NIST) 

США дає таке визначення цього поняття: «Хмарні 

обчислення (англ. cloud computing) – це модель забезпе-

чення повсюдного та зручного доступу на вимогу через 

мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що 

підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних 

мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних 

програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані 

та вивільнені з мінімальними управлінськими затратами 

та зверненнями до провайдера». 

Отже, хмарні технології – це модель забезпечення 

зручного онлайнового доступу на вимогу до загального 

об’єму даних, зокрема, мереж їх передачі, серверів, 

пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів як разом, 

так і окремо. 

Основна теза – оренда замість купівлі, тобто послуга, 

замість придбання товару. 

Визначальна особливість хмарних систем – можли-

вість віддаленого доступу до сервісів з будь-якого 

стаціонарного комп'ютера або мобільного пристрою 

(смартфони, iPad, е-книги та інше). 
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Хмарні обчислення мають 

досить тривалу історію, адже 

сама концепція зародилася ще 

в 1960 році. Однак термін 

утвердився лише у 2006 році. 

Вчені пророкують хмарним 

технологіям блискуче майбут-

нє і переконують, що вони – це 

основа багатьох можливих технологічних проривів в 

суспільстві. 

Справжнім першопроходцем в цій галузі стала 

компанія Amazon, яка запропонувала таку інфраструктуру 

вебсервісів, яка здатна була забезпечити користувачам 

віддалені обчислювальні потужності. Новинку сприйняли 

і схвалили такі гіганти, як Google, Sun і IBM, Microsoft. 

 

Класифікація хмарних технологій 

Хмарні технології класифікуються за різними 

ознаками. 

Так за моделлю розгортання виділяють чотири або 

три типи хмар: 

 

 Публічна (public cloud) 

 Приватна (private cloud) 

 Гібридна (hybrid cloud) 

 Громадська або суспільна (community cloud) 

(виділяють не всі дослідники) 

 

Кожен з цих різновидів має характерні переваги та 

недоліки. 
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 ПУБЛІЧНА ХМАРА 

Сьогодні це чи не 

найпошреніша концепція 

надання хмарних послуг. 

Суть її полягає в тому, що 

вся ІТ-інфраструктура  

розташовується у сервіс-провайдера (компанії, яка надає 

сервіс). Конкретний  оператор самостійно закуповує або 

орендує сервери, системи зберігання даних, необхідне 

мережеве обладнання та інші апаратні компоненти, 

закуповує ліцензійне програмне забезпечення, а також 

підтримує, оновлює і модернізує всі системи при 

виникненні такої потреби. 

В цьому випадку хмарні послуги, які надає сервіс-

провайдер доступні великій кількості незалежних 

замовників, які можуть спільно використовувати одну і ту 

ж ІТ-інфраструктуру, що знаходиться під його керуванням 

і контролем. Організація-клієнт отримує доступ до 

необхідного обсягу ІТ-ресурсів за певну абонентську 

плату. 

Переваги:  

 

 гнучкість (як технологічна, так і фінансова) –

найголовніший аспект використання публічних хмар. 

Власна ІТ-інфраструктура вимагає від організації 

значних фінансових вкладень, що не завжди відповідає 

її завданням. Публічна хмарна модель дозволяє платити 

тільки за спожиті ІТ-сервіси. Це актуально і для 

бюджетних організацій, яким набагато простіше час від 

часу вносити відносно невелику абонплату, замість 

того, щоб здійснювати разове фінансування в чималому 

обсязі. Крім того, в публічній хмарі обчислювальні 

ресурси можна отримати саме в тому обсязі, який 

необхідний в певний момент часу. Немає простоїв – 
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немає і переплат. Важливо, що є можливість заощадити 

на утриманні висококваліфікованого ІТ-персоналу. 

Оскільки вся інфраструктура розгорнута у провайдера, 

саме він зобов’язаний винаймати і оплачувати послуги 

кращих фахівців 

 

 безпека – провайдер повністю бере на себе ризики, 

пов'язані зі забезпеченням працездатності ІТ-інфра-

структури, її резервуванням, відмовостійкістю, 

безпекою. В найідеальнішому варіанті оператори 

мають підтвердити це документально, а саме через 

укладення з клієнтом відповідного договору про 

рівень обслуговування. Важливо, що саме сервіс-

провайдер здійснює регулярне оновлення 

обчислювального обладнання та версій програмного 

забезпечення. Відповідно, користуючись послугами 

публічної хмари, замовник отримує все найновіше і 

найкраще. При виборі хмарної платформи необхідно 

поцікавитися тим, як часто проводиться модернізація. 

Сервіс-провайдер, зацікавлений у залученні клієнтів, 

завжди надасть таку інформацію 

 

 резервування – серед тих, хто цікавиться темою 

лише в загальному, побутує уявлення про те, що 

фізична інфраструктура хмарного оператора 

розміщується у власному дата-центрі. Це правильно 

лише частково: власний центр обробки даних вимагає 

великих інвестицій, які далеко не всім по кишені. 

Тому багато сервіс-провайдерів орендують ІТ-

ресурси в сторонніх дата-центрах, розгортаючи лише 

віртуальну інфраструктуру. Теоретично в цьому 

немає нічого поганого, але в реальності, укладаючи 

договір з таким оператором, ніколи не знаєш, в якому 

стані знаходяться фізичні носії і, головне, чи не 

зникне раптом віртуальний провайдер. Тому 
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надійніше, якщо оператор публічної хмари 

знаходиться в одному регіоні з вами. Це дає 

можливість прийти в його дата-центр, подивитися, як 

там все облаштовано, оцінити надійність обладнання 

і т. д. При цьому такий сервіс-провайдер може запро-

понувати замовникові також і розміщення ресурсів за 

кордоном, але в якості додаткової послуги. 

Недоліки: 

 ІТ-інфраструктура повністю знаходиться у 

володінні та управлінні сторонньої компанії 
(оператора), що обмежує конфігурацію віртуальних 

ресурсів, а це в свою чергу породжує недовіру до 

постачальників послуг 

 

 необхідність постійного внесення абонплати за 

обробку та зберігання інформації, розмір якої 

залежить, в основному, від кількості даних, які 

необхідно зберігати та опрацьовувати 

 

 залежність від інтернет-з'єднання, яке повинно 

бути не тільки високошвидкісним, але і стабільним, 

щоб гарантувати доступ до хмарних ресурсів в будь-

який час доби. Цей критерій має  переваги (простий і 

швидкий доступ з будь-якого пристрою) та недоліки 

(відсутність хорошого з’єднання не дає можливості 

працювати з інформацією на хмарі) 

 

 захищеність даних в публічній хмарі, оскільки в 

цьому випадку корпоративна інформація виходить за 

межі внутрішнього периметра безпеки, то вимагає 

особливих підходів до організації кіберзахисту. 

Разом з тим варто зауважити, що більшість відомих 

випадків великих витоків даних з публічних хмар 

сталися не з вини оператора, а через помилки 
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користувача. Тому при виборі хмарного провайдера 

надзвичайно важливо, щоб його фахівці могли 

надавати професійні консультації та всебічну 

технічну підтримку. 

 

ПРИВАТНА ХМАРА 

 

 

Приватна хмара, на відміну від публічної, передбачає, 

що вся обчислювальна інфраструктура знаходиться під 

повним контролем самої організації. По суті, мова йде про 

гнучку, глибоко віртуалізовану платформу, ресурси якої 

знаходяться в розпорядженні однієї компанії. Фізично ІТ-

інфраструктура може розміщуватися як в дата-центрі 

користувача, так і за його межами (конкретне місце 

розташування не дуже важливе). 

Приватна хмара має певні переваги в порівнянні з 

публічною платформою: 

 

 більш висока швидкість роботи (оскільки 

обчислювальні ресурси знаходяться в мережі 

організації). Це важливо, наприклад, в разі 

використання потужних аналітичних систем або 

інструментів інженерного моделювання, при роботі з 

професійною графікою і т. д. 

 

 максимальний рівень кіберзахисту, адже 

дані не залишають умовний внутрішній периметр 

безпеки, хоча далеко не завжди так, оскільки загроз 

для внутрішньої мережі теж вистачає. Крім того, 

використання приватної хмари може бути пов'язане з 

деякими законодавчими аспектами, наприклад, 
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забороною на перенесення персональних даних в зовнішні 

дата-центри. 

При всіх перевагах приватної хмари є один важливий 

нюанс, який також необхідно враховувати: фінансовий. 

Глибоко віртуалізована приватна хмара підвищує 

ефективність використання ІТ-ресурсів компанії, але в той 

же час вимагає значних коштів на придбання обладнання 

та програмного забезпечення, оплату послуг інсталяції 

тощо, а також постійні витрати на висококваліфікований 

персонал і регулярне оновлення. Тому цю модель хмарних 

сервісів використовують переважно ті організації, які 

міцно стоять на ногах і можуть дозволити собі такі 

витрати. 

 
ГІБРИДНА ХМАРА 

 

У багатьох випадках, 

а останнім часом все 

частіше, виникає необхід-

ність співіснування в 

рамках однієї ІТ-системи  

як публічних, так і приватних хмар. Це можливо 

реалізувати в рамках так званої гібридної хмари, яка 

об'єднує переваги обох згаданих підходів: публічна хмара 

дає гнучкість, приватна – кращий контроль ресурсів і 

високий рівень безпеки. При такій схемі та частина ІТ-

інфраструктури, на яку покладено найбільш відповідальні 

завдання, розміщується в дата-центрі, що знаходиться під 

контролем самої компанії, а менш критичні додатки 

можуть бути розгорнуті на потужностях публічних 

операторів. При цьому ключовою особливістю гібридного 

підходу є те, що вся хмарна інфраструктура функціонує як 

єдина система під загальним централізованим 

управлінням, в ідеальному випадку, у вигляді якогось 

однорідного віртуального пулу, що дозволяє динамічно 
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виділяти ресурси на вимогу в повній відповідності до 

внутрішніх регламентів безпеки і політики доступу. 

Гібридна хмара особливо актуальна для компаній, 

яким за фахом доводиться активно взаємодіяти з великою 

кількістю зовнішніх користувачів. 
 

 

ГРОМАДСЬКА АБО  

СУСПІЛЬНА ХМАРА 
 

Громадська хмара –  

це хмарна інфраструктура, 

яка призначена для викорис- 

тання певною спільнотою  

споживачів організацій, які  

мають спільну мету.  

Громадська хмара може  

перебувати у спільній власності, керуванні та експлуатації 

однієї чи більше організацій спільноти або третьої 

сторони (чи деякої їхньої комбінації). Цей різновид 

хмарних сервісів значною мірою нагадує публічні хмари. 

Тому їх не завжди виділяють в окремий тип. 

 

! Головний висновок із вище сказаного полягає 

в тому, що серед чотирьох розглянутих 

концепцій не можна виокремити  «кращу» або 

«гіршу» – кожна з них має свої особливості, які 

дозволяють всім підходам співіснувати на ринку, 

гармонійно доповнюючи один одного. Перевага 

при виборі тієї чи іншої моделі визначається 

конкретною метою, яка є ключовою для 

організації, а також наявністю достатніх 

ресурсів, в тому числі і фінансових. 
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Найпопулярніші хмарні сервіси 

В наш час розробники пропонують користувачеві 

величезну кількість хмарних сервісів. Серед них:  

 

Dropbox 

Файлообмінник та синхронізатор  

файлів має кросплатформовий клієнт  

(Windows, Mac і Linux), за допомогою  

якого користувачі можуть завантажувати  

файли на сервер Dropbox. Власник може зробити свої 

файли доступними для інших користувачів чи для всіх 

охочих. 

На сьогодні це один з найкращих і найпопулярніших 

хмарних сервісів. За останніми даними кількість 

користувачів Dropbox перевищила позначку 500 млн. 

чоловік. 

Особливості: 

 

 встановлюється не тільки на Windows, але і на 

всі інші системи 

 має хороший рівень шифрування інформації 

 дозволяє використовувати USB-ключ для 

підвищення безпеки зберігання даних 

 має відмінну синхронізацію, що дозволяє 

отримувати доступ до даних з будь-якого ґаджета 

 має інтеграцію з 365 офісом від Microsoft 

Основний недолік – відносно невеликий об’єм 

зберігання у безкоштовній версії (лише 2 Ґб), проте можна 

отримати додаткові гігабайти завдяки підключенню друзів 

(так звана реферальна програма) чи встановленню 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://uk.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linux
https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/soft1/os/microsoft/
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додатка. За допомогою цих простих кроків можна 

збільшити об’єм сховища до 16 Ґб. 

 

Google Диск 

Сховище даних, яке належить 

компанії Google Inc., дозволяє 

користувачам зберігати свої дані на  

серверах у хмарі і використовувати їх спільно з іншими 

користувачами в Інтернеті. Google Drive містить Google 

Документи, Таблиці та Презентації, офісний пакет для 

спільного редагування документів, електронних таблиць, 

презентацій, малюнків, форм і багато іншого. 

 

 

 

У 2019 році кількість користувачів Google Диска 

сягнула позначки поза 1 млрд. Компанія пропонує всім 

клієнтам початкові 15 Гб онлайн-простору для зберігання, 

який доступний для трьох найбільш популярних послуг: 

Google Drive, Gmail, фотографії на Google+ Користувачі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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можуть збільшити обсяг пам'яті, 

придбавши платний місячний 

план підписки. 

Google Drive дозволяє 

власнику регулювати видимість 

файлу або теки для інших 

користувачів. Право власності 

підлягає передачі. Файли і теки 

можуть спільно експлуатуватися 

конкретними користувачами, що 

мають обліковий запис Google, 

через свої @gmail.com адреси 

електронної пошти. З користу-

вачами, які не мають облікового 

запису Google, також можлива 

спільна робота. Щоб дозволити їм 

редагувати чи переглядати файл потрібно зробити їх 

«доступними за посиланням». Це створює секретний URL 

для документа, який може бути відкритий через 

електронну пошту, блоги і т. д. Користувацькі файли та 

папки можуть стати «загальнодоступними в Інтернеті», 

тоді бути проіндексованими пошуковими системами і, 

таким чином, знайденими і доступними будь-кому. 

Власник може також встановлювати рівні доступу такі, як, 

наприклад, «може коментувати», «може переглядати», 

«може редагувати». 
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Google Диск ‒ один з найбільш захищених сервісів, 

зручний варіант для зберігання різноманітних файлів. 

Особливості: 

 підходить для зберігання текстових, відео- та 

аудіофайлів, фото, картинок, підтримує 30 типів різних 

форматів 

 не прив'язаний до певної операційної системи 

 

 

 

Microsoft OneDrive 
  

Файловий хостинг, що надається  

компанією Microsoft як частина набору онлайн-послуг. 

Він дозволяє користувачам зберігати файли, а також інші 

особисті дані, такі як налаштування Windows у хмарі. 

Файли можна синхронізувати з персональним 

комп'ютером та отримувати доступ до них через 

веббраузер або з мобільного пристрою. Клієнт може 

також ділитися своєю інформацією публічно або з 

конкретними людьми. Безоплатно OneDrive пропонує 5 Гб 

вільного місця для зберігання. Додатковий обсяг пам'яті 

можна збільшити окремо або через підписку на інші 

служби Microsoft, включаючи Office 365 та Groove Music. 

Користувачі можуть створювати, переглядати та 

редагувати документи Word, Excel, PowerPoint і OneNote 

одразу ж в браузері. Безсумнівною перевагою сервісу є 

можливість запису файлів шляхом простого переміщення 

або використання вебдодатків. Присутній і віддалений 

https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/soft1/os/
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доступ до комп'ютера, який працює під управлінням 

Windows. 

Віртуальне сховище, запущене ще в 2007 році, 

підходить тим, хто користується сервісами Microsoft. 

Особливості: 

 

 вбудований в Office 365, завдяки чому з Live 

OneDrive можна створювати, редагувати, зберігати файли 

типу Excel, OneNote, PowerPoint і Word 

 простий в користуванні і сортуванні даних: 

файли розкладаються по папках 

 працює функція перегляду зображень у вигляді 

ескізів або слайд-шоу 

 для безкоштовного використання доступно 5 Гб 

 недорога вартість 

 

iCloud Drive 

 

Це інформаційний інтернет сейф  

від Apple, встановлений на всіх «яблуч- 

них» ґаджетах: треба тільки створити обліковий запис. 

Користуватися сховищем можна і на ПК. 

 

Особливості: 

 

 за безпеку збереженої в хмарі інформації 

відповідає професійне складне шифрування 

 проста синхронізація і зручний інтерфейс 

 є офіційний додаток для Windows 
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Mega 

Це перспективний хмарний  

файлообмінник від Kim Dotcom. 

 

Особливості: 

 

 для безкоштовного використання доступно 50 Ґб 

 інтерфейс з підтримкою Drag & Drop – 

можливість перетягувати файли мишкою 

 універсальність – додаток доступний для 

всіх популярних операційних систем, в тому числі і 

мобільних 

 безпека – особливий алгоритм одразу в 

браузері шифрує контент, доступ не можна отримати 

без згоди власника. 

 

pCloud 

 

 

Хмарний сервіс створений 

швейцарською компанією. 

Особливості: 

 

 безкоштовно 20 Ґб 

 немає обмежень на розмір файлу в межах 

доступного простору 

 доступність на всіх пристроях 

 дворівневий захист 

https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/
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 підписка на pCloud Crypto гарантує 

максимальний захист клієнта, при цьому інтерфейс ще 

простіший і зручніший 

 лімітована швидкість завантаження файлу 

 

iDrive 

 

Сервіс для зберігання та резервного 

копіювання онлайн, який відомий високим рівнем 

конфіденційності. 

Особливості: 

 

 з одного акаунта можна створювати резерв на 

комп'ютерах з Windows і Mac, ґаджетах на Android і iOS 

 безпека – дані захищає наскрізне шифрування, 

доступ відкривається за допомогою ключа, який є тільки у 

користувача 

 ділитися інформацією можна по e-mail, через 

Facebook або Twitter 

 безкоштовно 5 Ґб 

 

SpiderOak 

За твердженням розробників, 

до даних, які зберігаються в цій 

хмарі, не зможе підібратися навіть 

найспритніший зловмисник. 

Особливості: 

https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/comp/
https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/comp/
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 ключ доступу створюється, коли відбувається 

авторизація, а пароль до клієнта на робочому столі знає 

тільки користувач 

 існує вебверсія, але для тих, кому 100% 

анонімність вкрай важлива – це не дуже привабливий 

варіант, бо потрібно ділитися паролем зі співробітниками 

сервісу 

 взаємодія з усіма популярними платформами 

 безкоштовно 2 Ґб 

 

Box 

Це хмарне сховище 

характеризується невисокою 

вартістю, зручним інтерфейсом. 

Користується популярністю завдяки гарному захисту 

даних та хорошій синхронізації. 

Особливості: 

 

 сумісність з будь-якими пристроями 

 легко взаємодіє з Google Документами, з Office 365 

 при використанні комп'ютерного клієнта доступна 

функція не тільки синхронізації, а й редагування 

 безкоштовно 10 Ґб 

 

Degoo 

 

Шведський стартап Degoo завоював прихильність 

багатьох користувачів. 
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Особливості: 

 100 Ґб безкоштовного хмарного простору 

 крім версії для ПК, Degoo має клієнти для 

Android та iOS 

 наявність мобільних додатків 

Але при великому об’ємі є проблеми зі швидкістю. 

 

Переваги та недоліки хмарних сервісів 

 

 

 

 

 

• не потрібні великі 

обчислювальні 

потужності ПК – по 

суті будь-який 

смартфон, планшет і т. 

д. – при відкритті вікна 

браузера отримує 

величезний потенціал 

•  відмовостійкість – 

послугою може 

скористатися будь-який 

користувач 

•  певний рівень безпеки 

•  висока швидкість 

обробки даних 

• хмарна послуга 

надається якоюсь 

компанією, відповідно, 

збереження даних 

користувача залежить 

від цієї компанії 

•  поява хмарних 

монополістів 

•  необхідність завжди 

бути в мережі для 

роботи 

•  небезпека хакерських 

атак на сервер (при 

зберіганні даних на 

комп'ютері існує 

Переваги 

 

Недоліки 
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•  економія на покупці 

софта – всі необхідні 

програми вже є в 

сервісі, де будуть 

працювати додатки 

•  власний вінчестер 

клієнта не 

наповнюється – всі дані 

зберігаються в мережі 

можливість 

відключення від мережі 

і очищення системи за 

допомогою антивірусу) 

•  можлива подальша 

монетизація ресурсу  

 

 

Хмарні технології у бібліотечній роботі 

З появою хмарних технологій бібліотеки світу, в т. ч. 

й Україна, почали широко застосовувати їх у своїй роботі. 

Багато публікацій щодо використання хмарних технологій 

в практиці роботи наукових бібліотек та бібліотек взагалі 

з’явилося останнім часом у фаховій пресі. Одні публікації 

подають аналіз теоретичних аспектів, дають визначення 

дефініціям, інші висвітлюють досвід застосування 

хмарних технологій. 

Отже, що дає використання хмарних технологій у 

бібліотеці: 

 дозволяє значно заощадити кошти на придбанні та 

обслуговуванні технічних засобів та ліцензійного 

програмного забезпечення 

 позбавляє необхідності створення значної кількості 

автоматизованих робочих місць для користувачів 

 розвантажує роботу локальних бібліотечних мереж, 

автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи, 

власного серверу через можливість зберігання 

інформації на «хмарах» 



23 

 

 забезпечує можливість зберігання документів у 

різних форматах, наприклад фото-, аудіо- та медіа 

 є корисним для розміщення фотоконтенту Google 

Photo, Flickr та відеоконтенту на YouTube; спільного 

редагування документів через Google Docs 

Можна виокремити такі основні напрями 

застосування хмарних технологій в бібліотечній практиці: 

 Організація власної роботи. Робота сучасного 

бібліотекаря все більше пов’язана з опрацюванням 

різноманітних електронних документів та 

медіафайлів, часто достатньо великого об’єму. Для 

їхнього зберігання та роботи з ними доцільно 

використовувати хмарні сервіси. Як наслідок: 

 

1. Зникне потреба у постійному використанні 

зовнішніх носіїв: флешок, карт пам’яті тощо. 

 

2. З'явиться можливість уникати проблеми 

несумісності програмного забезпечення для різних 

користувачів того ж документа, оскільки можна 

використовувати інтеґровані на хмарі сервіси. 

 

3. Працювати з одним і тим же документом 

зможуть кілька працівників, що особливо важливо 

в умовах віддаленої роботи, адже за умови 

спільного використання, зміни внесені одним із 

користувачів будуть відображені у всіх співавторів. 

 

 Створення контенту. Використання в роботі 

бібліотекарів різноманітного медіаконтенту стало 

одним із провідних напрямів роботи, зокрема в 

умовах пандемії. Разом з тим виникла низка проблем, 

пов’язаних з такою діяльністю: брак місця для 
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зберігання даних, відсутність програмного 

забезпечення для обробки та створення файлів тощо. 

Проте ці проблеми можна доволі просто вирішити, 

використовуючи хмарні сервіси. Варто зауважити 

також, що бібліотечні сайти та блоги так само 

працюють з використанням хмарних технологій. 

 

 Зв’язок з користувачами та колегами. Для 

підтримання позитивного іміджу бібліотеки важливо 

постійно залишатися на зв’язку зі своїми 

користувачами, в тому числі і в режимі онлайн. 

Використання різноманітних сервісів для віддаленого 

спілкування, таких як Zoom, Skype, Google Meet та 

інших дозволяє проводити різноманітні творчі 

зустрічі, майстер-класи, тренінги у форматі 

віддаленого доступу. Важливим є те, що більшість 

цих сервісів розташовуються на хмарах. 

 

 Створення електронних бібліотек, на зразок 

«Культура України: електронна бібліотека», яка була 

створена та підтримується Національною бібліотекою 

України імені Ярослава Мудрого. Ще одним 

яскравим прикладом є бібліографічна база даних 

WorldCat – один з популярних ресурсів для пошуку 

даних бібліотек, який зараз доступний в хмарі. На 

початку 2000 року корпорація Google запустила свій 

проєкт Google Books. Це була амбітна програма 

(врешті-решт зірвана через юридичні суперечки), яка 

мала на меті сканувати книги світу у найбільшу 

цифрову бібліотеку. З попелу цієї програми вийшов 

бібліотечний проєкт Google, який співпрацює з 

університетськими бібліотеками для сканування 

рідкісних книг, що вийшли з друку. Якщо книга 

потрапляє у загальнодоступне надбання, вона стає 

доступною в Google Books. 

https://www.edsurge.com/news/2017-08-10-what-happened-to-google-s-effort-to-scan-millions-of-university-library-books
https://support.google.com/books/partner/faq/3396243?hl=en
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Хмара і користувач бібліотеки 

Всіма перевагами хмарних технологій можуть 

скористатися не лише бібліотечні працівники, але й 

користувачі. Серед найбільш використовуваних 

можливостей хмар можна виокремити: 

 отримання доступу до фото-, відео, текстових 

матеріалів, запропонованих бібліотекарями. Щоб не 

переповнювати дописи на сторінках у соціальних 

мережах, сайтах чи блогах великою кількістю 

фотографій, об'ємними відеороликами, можна 

створювати на хмарах відповідні колекції і в дописі 

додавати лише посилання на них. Також читачі 

можуть переглянути статті, книги чи уривки з книг, 

розміщених на бібліохмарі. Великою перевагою є те, 

що відео-файли не потрібно додатково заван-

тажувати, а можна переглянути в онлайновому 

форматі 

 

 спілкування з бібліотекарями у форматі онлайн. Це 

можуть бути різноманітні творчі зустрічі, майстер-

класи, обговорення тощо, або персональне 

спілкування для отримання консультацій, довідок, 

рекомендацій та іншої інформації 

 

 користування електронним каталогом. Це дасть 

можливість відшукати і замовити необхідну 

літературу набагато простіше і швидше 

 

 відслідковування роботи бібліотек у соціальних 

медіа. Це дозволить вибрати найцікавіші події, не 

пропустити їх і стати їхнім активним учасником. 
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Завдяки хмарним технологіям взаємодія «бібліотека-

користувач» стане більш надійною, користувач зможе 

бути не лише учасником та читачем, а й активним агентом 

змін бібліотечних сервісів та послуг відповідно до своїх 

потреб та запитів. 

 

Корисні посилання 

1. https://www.dropbox.com/h домашня сторінка сервісу 

Dropbox 

2. https://drive.google.com/drive/my-drive посилання для 

переходу на Google Drive 

3. https://onedrive.live.com/about/ru-ru/signin/ головна 

сторінка платформи OneDrive 

4. https://www.icloud.com/ веб-сайт сервісу iCloud 

5. https://mega.dp.ua/ стартова сторінка Mega 

6. https://www.pcloud.com/ru/home.html домашня 

сторінка хмарного сховища pCloud 

7. https://spideroak.com/ покликання для переходу на 

сторінку Spideroak 

8. https://www.idrive.com/ стартова сторінка платформи 

Idrive 

9. https://www.box.com/home сайт хмарного сервісу Box 

10. https://degoo.com/ головна сторінка Degoo 

11. https://www.slideshare.net/docshyr/ss-40261627 

презентація «Хмарні технології у бібліотеці» 

12. https://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_280519/Vasilieva.

pdf використання хмарних технологій у бібліотечній 

роботі 

 

 

 

https://www.dropbox.com/h
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://onedrive.live.com/about/ru-ru/signin/
https://www.icloud.com/
https://mega.dp.ua/
https://www.pcloud.com/ru/home.html
https://spideroak.com/
https://www.idrive.com/
https://www.box.com/home
https://degoo.com/
https://www.slideshare.net/docshyr/ss-40261627
https://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_280519/Vasilieva.pdf
https://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_280519/Vasilieva.pdf
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Словник термінів 

ІТ-інфраструктура (інформаційна інфраструктура) – 

сукупність програмно-технічних засобів, 

організаційних систем та нормативних баз, які 

забезпечують функціонування та розвиток засобів 

інформаційної взаємодії та інформаційного простору 

країни або організації. 

Дата-центр або Це́нтр да́них – приміщення в будівлі, 

будівля або група будівель, призначена для збирання, 

нагромадження й зберігання великих обсягів інформації 

та їхнього опрацювання. 

Кіберзахист – сукупність організаційних, правових, 

інженерно-технічних заходів, а також заходів 

криптографічного та технічного захисту інформації, 

спрямованих на запобігання, виявлення та захист від 

кібератак. 

Хостинг – послуга надавання дискового простору, 

підключення до мережі та інших ресурсів для 

розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно 

перебуває в мережі. 

Кросплатформовий клієнт – ІТ-клієнт, який може 

працювати на різноманітних платформах, наприклад, на 

Windows та iOS тощо. 

Реферальна програма – це форма співпраці між 

продавцем та клієнтом, коли продавець пропонує певні 

переваги за залучення клієнтом нових користувачів тої 

чи іншої послуги. 

* * * 

Android – операційна система і платформа для 

мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, 

створена компанією Google. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google
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Drag & Drop (перетягування) – форма виконання 

певних дій у графічних інтерфейсах користувача, що 

передбачає використання комп'ютерної миші або 

сенсорного екрана. 

iWwork – офісний пакет, набір застосунків, створених 

Apple Inc, що містить текстовий процесор, електронні 

таблиці, підготовку презентацій тощо. 

iOS – мобільна операційна система від Apple. 

URL (Уніфіко́ваний лока́тор ресу́рсів) – 

стандартизована адреса певного ресурсу в інтернеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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