
 

17 листопада 2016 року відбулося перше засідання творчої групи 

«Сервіси Google у професійній діяльності викладача». 

План роботи засідання: 

Перспективні сервіси Google  в освіті. 

1.Інформаційно-комунікаційні ресурси як засоби  поліпшення процесу 

вивчення дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (Кириченко І.Л.) 

2.Огляд  сервісів Google,  можливості їх використання  в освітньому 

середовищі. (Сойнова Н.І.) 

3. Робота в мережі Інтернет. Створення/реєстрація акаунта на Gmail. 

4.Тестування учасників творчої групи. 

Сьогодні ми крокуємо до інформаційного суспільства, основною 

ознакою якого є не лише 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в 

усі сфери людської 

діяльності, а власне вільне 

володіння ними як життєво 

необхідними компонентами 

нашого життя. 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства дедалі більше 

уваги приділяється такому поняттю як «інформація». Що в свою чергу 

вимагає від кожного з нас підвищення рівня інформаційної культури, вміння 

швидко отримувати та професійно опрацьовувати інформацію. Крім того 

досить важливе значення на сьогоднішній день як в повсякденному житті, 

так і в сучасній освіті мають соціальні мережі та соціальні сервіси.   

Викладач Кириченко І.Л. виступила з повідомленням щодо 

запровадження ІКТ з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових 

засобів, навчальні заклади отримали можливість подавати нову інформацію, 

задовольняючи індивідуальні потреби кожного суб’єкта навчального 



процесу. Разом з тим від того, як кожний студент уміє самостійно працювати, 

опановуючи необхідну інформацію, залежить 

рівень його навчальних досягнень.  

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. провела огляд сервісів    

Google та показала основні напрямки їх використання в 

освітньому середовищі. Наголосила,   що впровадження 

інформаційних технологій в  освітньому середовищі 

дозволять змінити характер  розвитку, придбання і 

розповсюдження знань та                 відкриє можливості 

для оновлення змісту навчання та   

методів викладання. 

До переваг використання Інтернет-сервісів у навчальному процесі 

можна віднести і  

використання сервісів 

Google, що не 

передбачає додаткових 

витрат на комп’ютерну 

техніку (крім плати за 

трафік), доступ 

забезпечується з будь-

яких пристроїв 



(комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, мобільний телефон та ін..); 

доступність (дім, коледж, бібліотека,будь-яке місце, де є доступ до wi-fi); 

можливість роботи в режимі on-line.  

У даний час конкурентна спроможність спеціаліста визначається його 

вмінням ефективно використовувати сучасні технології. Сервіси Google 

надають не лише вміння працювати з веб-додатками, а й можливість 

використання даних сервісів у професійній діяльності педагогів. 

Учасники зібрання, обговоривши можливості використання сервісів 

Google, дійшли висновку, що ефективність такого навчання залежить від 

умілої організації викладачем навчального процесу  на заняттях.  

Отже, хмарні технології навчання передбачають якісно нові 

перетворення як цілісного педагогічного процесу, так і складових, зокрема 

мотиваційних, змістових, процесуальних та інших компонентів освіти, що 

приводять до поліпшення його результативності.  

Робота в мережі Інтернет: 

створення/реєстрація акаунта на Gmail. 

На завершення засідання було 

проведено тестування учасників творчої 

групи.  

 

 

 


