
11 лютого 2021 року відбулося засідання творчої групи «Сучасні освітні 

платформи та сервіси». Учасники творчої групи поширювали набуті знання та 

досвід з теми «Сервіси Google як інструмент для удосконалення навчально-

виховного процесу». Засідання групи проводилося дистанційно за допомогою 

платформи Google Meet з метою дотримання карантинних норм.  

 

Перша доповідь була присвячена додатку Google Clasroom як 

інструменту для організації відкритого освітнього середовища. 

Невмержицький О.П. висвітлив особливості використання додатку, 

організованого спеціально для навчання який доступний для всіх власників 

особистого облікового запису Google. З функціоналу додатку доповідач 

виділив такі: створення навчальних курсів, поширення освітніх матеріалів, 

створення індивідуальних завдань, перевірка рівня засвоєння знань і 

відслідковування прогрес успішності кожного, широкий вибір інструментів 

для роботи. 

До обговорення приєднався Герасимчук Сергій на важливій особливості 

Google Classroom. Такий сервіс компанії Google об’єднує додатки, які 

надаються компанією безкоштовно для освітніх установ у рамках обраного 

освітньою установою домену. Пакет додатків включає стандартні Google 

сервіси та систему управління навчанням Google Classroom, які постійно 



оновлюються, мають україномовний інтерфейс та можливість інтеграції між 

різноманітними додатками. 

Наступна доповідь була присвячена онлайн опитуванням з 

використанням Google форм. Марченко Т.В. поділилася досвідом проведення 

та організації онлайн опитувань. У процесі обговорення учасники творчої 

групи переконалися у ефективності використання даного сервісу. 

Використання такого методу опитування не лише організовує самостійну 

роботу студентів, а й сприяє підвищенню мотивації до навчання та кращому 

засвоєнню навчального матеріалу, робить процес навчання цікавішим та більш 

адаптованим для сучасних студентів.  

Під час доповіді наголосили, що сервіс дає змогу додавати зображення 

та  відео з  Youtube. Google Форми застосовують не тільки для міні-опитувань 

і голосувань, але й у великих дослідженнях, де кількість питань може 

обчислюватися десятками. 

Задля удосконалення теоретичних знань та практичних навичок 

отриманих протягом зібрання, учасники переглянули онлайн-курс 

«Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої 

установи» який організовано компанією Google Україна та службою 

освітнього омбудсмена. 



Прослухана програма курсу сприяла розвитку цифрової компетентності 

професійної діяльності керівних і педагогічних кадрів з питань: 

підключення середовища G Suite for Education й здійснення основних 

налаштувань для ефективного впровадження; 

розробки плану впровадження, реалізація комплексного рішення й 

залучення всіх учасників освітнього процесу; 

вивчення застосування цифрових інструментів для забезпечення 

ефективного освітнього процесу через різні пристрої; 

організації ефективної взаємодії між усіма учасниками освітнього 

процесу. 

Програма значно розвинула й удосконалила складові професійних 

компетентностей керівних і педагогічних кадрів, та  забезпечила реалізацію 

завдань на формування цифрової компетентності. 

У процес обговорення були залучені всі учасники творчої групи, які 

дійшли до висновку, що сервіси Google дають можливість ефективно 

забезпечити різні форми навчання: перевернуте, змішане, дистанційне, 

індивідуалізувати навчання, а також широко використовувати групові форми 

роботи. Навчання студентів не обмежуються лише класною кімнатою, 

матеріали розміщені на хмарі можна переглядати вдома повторюючи вивчене 

на занятті. Деякі завдання можна одночасно редагувати кільком користувачам. 

Така спільна робота розширює можливості навчання, студенти можуть 

обмінюватись ідеями та допомагати один одному, що адаптує їх до роботи в 

групах. Для засвоєння матеріалу кожен студент має змогу вибрати зручний час 

і місце для сприйняття, переосмислення та засвоєння інформації. 

 


