
 

16 лютого 2017 року відбулося чергове третє засідання творчої групи 

«Сервіси Google у професійній діяльності викладача». 

План роботи засідання: 

Використання сервісів Google у вищих педагогічних навчальних 

закладах. 

1. Сервіси Google  як інструмент створення інформаційного середовища 

взаємодії учасників освітнього процесу. (Левченко С. В.) 

2. Аналіз програмних засобів організації тестового контролю. (Сойнова Н.І.) 

3. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності 

викладання дисциплін різного циклу. (Беседовська І.В.) 

4. Практичне завдання. Тест W2, Flubaroo. 

 

Сучасний глобалізований світ визначає характер змін, які систематично 

відбуваються в системі освіти у вищих навчальних закладах, створюючи 

необхідне підґрунтя до появи нових навчальних сервісів, дані зміни не 

обходять стороною і викладання дисциплін різного спрямування.  

На сьогоднішній день існує велика кількість інтернет–сервісів, які 

мають здатність активізувати та покращити формування пізнавальної 



діяльності у процесі вивчення психолого – педагогічних, фізико –

математичних та інших дисциплін.  

Всесвітньовідомими є сервіси Google, які являють собою  безкоштовний 

набір програмних засобів, які використовуються он–лайн: поштовий сервіс 

Gmail, Google Диск, блог-сервіс Blogger, Google Календар, Google ArtProject, 

Google Dictionary, Google Maps, Tour Builder, сервіси по створенню таблиць, 

документів, презентацій, сайтів тощо.  

Сервіси Google є доступними та простими у користуванні, але, не 

зважаючи на це, вони відкривають величезні можливості для реалізації 

творчих ідей та активізації самостійної роботи студентів. Отже, 

використання інтернет–сервісів, зокрема сервісів Google у навчальному 

процесі підвищує та стимулює інтерес до навчання, активізує творчу 

діяльність студентів, створює  сприятливі умови для розвитку та формування 

умінь та навичок, покращує засвоєння та відтворення здобутої інформації. 

 Поділилась своїм досвідом роботи викладач Левченко С.В. як 

правильно планувати власні заняття з використанням інструментів та 

ресурсів Google. Увагу акцентувала на практичній значущості кожного 

інструменту та ресурсу.  

Найпопулярнішими сервісами Google на думку Левченко С.В. є: 



Gmail – поштовий клієнт, який дозволяє обмінюватись миттєвими 

повідомленнями, голосовим та відеочатом, має мобільний доступ, а також 

захист від вірусів та спаму. 

Google Drive (Google Диск) – хмарне середовище, що дозволяє 

зберігати файли на своєму дисковому просторі та мати доступ до файлів в 

інтернеті з власного комп’ютера або з мобільного пристрою. 

Google Docs – текстовий документ, який можна використовувати як 

електронний робочий лист, в який можна вставляти інтерактивні фрагменти, 

посилання на зовнішні ресурси, публікувати на сайті, блозі або соціальній 

мережі. Працювати в документах Google можна як і індивідуально, так і 

колективно. 

Blogger – сервіс, що дозволяє користувачу створювати власну сторінку в 

мережі Інтернет, створює умови для спілкування між людьми, об’єднаними 

спільними інтересами.  

Google Calendar – сервіс, що дозволяє планувати зустрічі та справи. 

Користувач може задавати час зустрічі, встановлювати нагадування, а також 

надсилати запрошення іншим користувачам через електронну пошту. 

Google Translate – сервіс, що дозволяє автоматично перекладати слова, 

фрази, тексти, використовуючи власне програмне забезпечення. 



Використання такого середовище як Google, значно підвищує інтерес 

до навчання, створює умови для розвитку, активізує пізнавальну діяльність, 

вдосконалює сенсомоторну сферу, розвиває зорову і слухову чутливість, 

формує вміння сприймати, розвиває спостережливість, сприяє розвитку 

перцептивної уваги. Реалізація перелічених сервіси Google можлива за умови 

використання сучасних хмарних технологій. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є важливим 

завданням сучасної освітньої системи. Одним із різновидів ІКТ є хмарні 

технології, що дозволяють здійснити еволюційний крок до надання 

навчальному процесу гнучкості та мобільності. Особливу увагу привертають 

сервіси Google – зазначені сервіси засновані на інформаційній взаємодії між 

учасниками освітнього процесу та спрямовані на досягнення навчальних 

цілей. 

Викладач Сойнова Н.І. детально  проаналізувала  

програмні засоби для успішної організації тестового 

контролю. 

Flubaroo – доповнення до Форм Google для 

перевірки тестів. Це безкоштовний інструмент, який 

працює спільно з Формами Google, який дозволяє  

перевірити відповіді студентів на запитання 

тесту отримати звіт і аналіз успішності по кожному студенту: кількість 

правильних відповідей,% правильних відповідей на які запитання було 

надано правильні та неправильні відповіді отримати звіт по кожному 

питанню:  % правильних відповідей студентів спеціальним чином виділені 

питання, на які найменше дано правильних відповідей відправити студентам 

оцінки з їх результатами тесту і ключем до тесту. 

       Форми Google – зручний інструмент, за допомогою якого можна легко 

і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати 

іншу інформацію. 

 



  Форма Google автоматично прив'язується до однойменної електронної 

таблиці. При відправці форми 

або надання до неї загального 

доступу відповіді одержувачів 

автоматично збираються в цій 

електронній таблиці.  

Google Форми – частина 

офісного інструментарію Google 

Drive. Мабуть, це один з найшвидших і простих способів  створити своє 

опитування або тест: пишемо завдання, вибираємо тип відповіді (вибір з 

кількох варіантів, написання власного) – готово! Одержаний тест можна 

відправити студентам електронною поштою або вбудувати на свій сайт за 

допомогою спеціального коду. Для прискорення роботи рекомендуємо 

додати плагін Flubaroo - він автоматично перевіряє відповіді учнів і ставить 

оцінки відповідно до заданих критеріїв. Форми абсолютно безкоштовні - для 

використання ресурсу потрібно лише мати акаунт Google. 

Беседовська І.В. розкрила  роль 

інформаційних технологій для підвищення 

ефективності викладання дисциплін різного циклу. 

Ідея втілення інноваційних технологій у 

навчання передбачає досягнення мети 

високоякісної освіти, тобто освіти 

конкурентноздатної, спроможної забезпечити 

кожній людині умови для самостійного 

досягнення тієї чи іншої цілі, творчого 

самоутвердження у різних соціальних сферах. 

Однак інноваційність, як дидактичний засіб чи система, має при цьому 

втілитися  у навчальні дисципліни. Реалізація ідеї створення інноваційних 

занять виявляється не дуже легкою. 

Традиційні вимоги до навчальних знань (запам'ятати, уміти відтворити) 

поступово трансформуються у вимоги до базових інформаційних вмінь типу 

https://drive.google.com/ob?usp=web_ww_intro
http://www.flubaroo.com/


пошуку знань (уміти знайти і застосувати при рішенні визначеного класу 

задач). 

Крім того, як наголошує в своєму виступі   І.В.Беседовська, 

«використання інформаційних технологій в процесі навчання сприяє також 

підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам 

роботи і причетності до сучасного напрямку науково – технічного прогресу; 

активізації навчання завдяки використанню нових форм подання інформації, 

індивідуалізації навчання – кожен працює в такому режимі, який його 

задовольняє. 

Одна з найбільш важливих особливостей комп`ютерних програм – їх 

висока інформаційна насиченість. Вони передають навчальну інформацію за 

короткий відрізок часу. Це відкриває великі можливості для їх застосування 

як засобу раціонального використання навчального часу, підвищення 

продуктивності роботи вчителя, сприяє формуванню в студентів навичок 

педагогічного менеджменту. 

 

Практичне завдання. Тест W2, Flubaroo. 

 

     

 

 

 


