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Анотація. У статті описано досвід проектування, розгортання, конфігурування та супроводу
хмарних сервісів Google Apps та Microsoft Office 365 у школах Тернопільської області.
Запропоновано проект «Хмарні сервіси – кожній школі», як метод одержання практичних
результатів та форму співпраці науковців, викладачів, студентів педагогів. Обґрунтовано
можливість розгортання зазначених сервісів практично у будь-якому загальноосвітньому закладі.
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