
 

15 грудня 2016 року відбулося друге засідання творчої групи «Сервіси 

Google у професійній діяльності викладача». 

План роботи засідання: 

 Хмаро орінтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність - 

основні напрямки розвитку освіти ХХІ століття 

1. Сервіси Google та історія їх створення.(Самойленко О.А.) 

2.Вимоги до інформаційно-комунікативної компетентності науково-педагогічних 

працівників коледжу за умови створення електронного освітнього середовища. 

(Левченко С.В.) 

3.Віртуальне освітнє середовище як інструмент саморозвитку студента. 

(Войналович О.В.) 

4.Робота в мережі Інтернет. Google Calendar. Google Keep. 

 

Сучасні тенденції, що викликають необхідність змін в освіті відображаються 

у змінах у комунікації, співпраці, навчанні; знання знаходяться не лише на 

паперових носіях, а в спільнотах, мережах, хмарних сховищах; багато видів 

неявної навчальної діяльності відбувається поза стінами аудиторій, набирає 

обертів інфоосвіта.  

Спрямування діяльності навчальних закладів до віртуалізації, використання 

хмарних технологій та створення 

умов для формування мобільного 

студента та викладача дає підстави 

стверджувати, що учасники 

навчально–виховного процесу 

отримають вільний доступ до 

різноманітних даних незалежно від 

матеріального становища, 

національності, місця проживання і стану здоров'я.  



  Про значущі події і цікаві факти історії Google, нас ознайомила викладач 

Самойленко О.А. 4 вересня 1998 року – ця дата вважається офіційним днем 

народження Гугла. Ларрі Пейдж створив пошукового робота, спільно з Сергієм 

Бріном, який обійшов усі сайти і склав їх список позиції у якому ґрунтувалися на 

алгоритмі PageRank. 

Назва Google походить від англійського «Googol», що означає «10 в 100-ій 

ступеня» або 1 зі ста нулями. З-за своєї популярності, з’явилося і нове слово — «to 

google», що перекладається як «гуглити» і означає «Шукати інформацію в 

інтернеті за допомогою Google». Дане слово було занесено в Оксфордський 

словник англійської мови.  

Сьогодні основний пошуковий робот Google називається Googlebot. Він 

просто обходить всі сторінки, сканує текст (контент), визначає кількість ключових 

слів, посилань і т. п. Саме цей робот визначає якість внутрішньої оптимізації 

сайту. Потім він відправляє всі дані на сервери компанії, де відбувається обробка і, 

власне, визначення позицій сайту в пошуковій видачі. Досягнення компанії 

дозволили заробити пошуковій системі Google належний успіх та популярність.  

Викладач Левченко С.В. детально  розкрила вимоги до 

інформаційно-комунікативної компетентності науково-

педагогічних працівників коледжу за умови створення 

електронного освітнього середовища.  

Найбільш характерним явищем сучасного етапу 

розвитку цивілізації є, на наш погляд, лавинний зріст обсягу 

інформації та залучення інформаційних ідей, засобів та 

технологій майже до кожної галузі людської діяльності. 

Швидкий розвиток технічних і програмних можливостей персональних 

комп’ютерів, розповсюдження інформаційно-комунікаційних і креативних 

технологій створюють реальні можливості для їх використання в системі освіти з 

метою розвитку творчого потенціалу людини в процесі навчання та підвищення 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців. 

 



Для успішного функціонування 

інформаційного освітнього 

середовища необхідно створити 

відповідні педагогічні умови. 

Такими умовами є: 

–   високий рівень інформаційної 

культури викладачів і студентів; 

–   впровадження інноваційних, у 

тому числі й інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій, заснованих 

на суб’єктних для суб’єкта взаєминах; 

–   діяльність рефлексії суб’єктів навчального процесу, здатних до адекватної 

самооцінки своєї особистості. 

Виходячи з цілей сучасної освіти, особистість є центром освітньої системи. 

Очевидно, що будь-яка педагогічна система, у тому числі й інформаційне освітнє 

середовище, має бути особистісно орієнтоване, тобто направлене на виховання 

творчої особистості. 

 Войналович О.В. розкрила  роль віртуального 

освітнього середовища як інструмент саморозвитку студента  

Найбільшу популярність сьогодні набув термін ―віртуальна 

реальність‖ стосовно комп'ютерного моделювання.  

Існування віртуального освітнього простору поза 

комунікацією викладачів і студентів неможливе. Іншими 

словами, віртуальне навчальне середовище створюється 

тільки тими об'єктами і суб'єктами, які беруть участь в освітньому процесі, а не 

технічними засобами чи різними посібниками, у тому числі і підручниками. 

Відзначимо, що традиційне розуміння навчання як передачі студенту деякого 

обсягу навчального матеріалу, обходиться без обліку взаємодії конкретних 

особистостей і встановлюється досить об'єктно, у виді заданих для реалізації 

навчальних стандартів, планів, програм і т.п. Під віртуальним 

навчанням розуміється процес і результат взаємодії суб'єктів і об'єктів навчання, 



який супроводжується створенням ними віртуального освітнього простору, 

специфіку якого визначають дані об'єкти і суб'єкти. 

Педагогіку, що відповідає віртуальному навчанню, певною мірою варто 

вважати ситуативною, оскільки особливості її застосування визначається всякий 

раз конкретними умовами навчання і тією освітньою ситуацією, що існує тільки в 

даному просторі між даними суб'єктами й об'єктами навчання. 

Віртуальне навчання тісно 

пов'язане з дистанційним 

навчанням, але не зводиться 

тільки до нього. Воно може 

відбуватися (і відбувається) у 

звичайній очній взаємодії 

викладачів, студентів і 

досліджуваних об'єктів. 

Дистанційні навчальні технології дозволяють розширити можливості очного 

навчання, збільшивши взаємну доступність віддалених одне від одного студентів, 

викладачів, фахівців, а також інформаційних масивів. Основна мета віртуального 

навчання, як і навчання людини взагалі, - це виявлення і досягнення людиною 

свого призначення в реальному світі, включаючи його віртуальну складову. 

Робота в мережі Інтернет: Google Calendar. Google Keep. 

 

 

 

 

 
 

 


