
12 жовтня 2021 року відбулося перше засідання творчої групи «Сучасні 

освітні платформи та сервіси» з теми «Рекомендації щодо впровадження освітньої 

платформи Google Workspace» під керівництвом нового керівника Кириченко 

Інни Леонідівни. 

Засідання проходило дистанційно. Для організації роботи використовувався 

клас "Викладачі" та додаток Google Meet освітньої платформи Google Workspace. 

 

На початку засідання керівник творчої групи ознайомила учасників-

викладачів із планом роботи на 2021-2022 н.р., після чого почався розгляд 

запланованих питань поточного засідання. 

Про розширені можливості додатку Google Meet на освітній платформі 

Google Workspace, якою в цьому навчальному році почали користуватися 

викладачі коледжу та здобувачі освіти для співпраці, взаємодії та організації 

освітнього процесу, детально розповіла її адміністратор – Левченко С.В.  

 



Особливу увагу вона акцентувала на перевагах Google Meet, які отримали 

користувачі платформи, на відміну від використання додатку на особистому 

аккаунті. Також викладачка детально зупинилася на моментах, які в частини 

користувачів платформи, як викладачів, так і студентів, викликали плутанину та 

нерозуміння, і пояснила причини виникнення конфліктних ситуацій, а також дала 

чіткі рекомендації, як їх уникнути.  

    

Виступ Світлани Віталіївни супроводжувався наочною демонстрацією та 

прикладами, що сприяло кращому розумінню алгоритму дії користувача в 

конкретній ситуації. 

В умовах дистанційного навчання одним із методів взаємодії учасників 

освітнього процесу може стати спільна робота над документами. Її можна 

організувати за допомогою додатків Google:  

 текстового онлайн редактора Google Documents,  

 табличного онлайн процесора Google Spreadsheets,  

 додатку для роботи з онлайн презентаціями Google Presentations,  

 графічного онлайн редактор Google Drawings,  

 засобу створення форм для опитування Google Forms.  

З особливостями та можливостями вищеназваних додатків, відмінних від 

редакторів пакету Microsoft Office, які функціонують в середовищі операційної 

системи Windows, ознайомила Кириченко І.Л. Найбільше учасників засідання 

зацікавила функція голосового введення тексту, що дозволяє пришвидшити 

роботу з документом і заощадити час на рутинну роботу щодо введення та 

редагування тексту.  



 

Також викладачка провела майстер-клас по наданню спільного доступу до 

презентацій, документів, форм. А потім запропонувала всім учасникам творчої 

групи долучитися до спільної роботи з текстовим документом і презентацією, які 

підготувала заздалегідь і надала доступ до них. У процесі такої спільної 

практичної роботи кожен мав змогу переконатися, як теорія реалізується на 

практиці та швидко побачити результат взаємодії. 

     

Протягом всього засідання більшість учасників творчої групи активно 

долучалися до обговорення, ділилися досвідом, ставили запитання про труднощі, 

які виникають, і прийшли до висновку, що використання навчальним закладом 

платформи Google Workspace в умовах пандемії, є необхідною та обов’язковою 

умовою вдалої співпраці та продуктивної взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу. 


