
 

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. 

  Перед сучасною освітою постає завдання формування 

конкурентоспроможної та успішної особистості в електронному 

інформаційному середовищі.  

24 жовтня 2017 року відбулося перше засідання творчої групи «Сервіси 

Google у професійній діяльності викладача». 

План роботи засідання: 

1. Ознайомлення з планом роботи творчої групи на 2017-2018 н.р.  

2.Сервіси Google. Огляд сервісів Google. Можливості їх використання.  

3.Використання  сервісів Google та хмарних технологій навчальному процесі. 

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

Робота у віртуальному сховищі Google Drive. Google Calendar. Google Keep. 

5.Тестування учасників творчої групи. 

На початку засідання  Сойнова Н.І. ознайомила учасників  творчої 

групи з планом роботи на 2017-2018 н.р. 

  Сучасний глобалізований світ визначає характер змін, які систематично 

відбуваються в системі освіти вищих навчальних закладах. Дані зміни не 

обходять стороною і викладання різних дисциплін у коледжі.  

  Стрімкий розвиток Інтернет технологій створює 

необхідне підґрунтя для появи нових навчальний сервісів.  

Мережеві моделі навчання розвиваються стрімкими 

темпами саме завдяки  мережевим технологіям. 

Викладач інформатики Новик Ю.І. розкрив можливості 

використання сервісів СооgІе у професійній діяльності 

викладача. Він інформував учасників творчої групи про Google Keep, які 

допомагають зручно робити швидкі замітки; академію Google, що дозволяє 



легше виконувати пошук наукової літератури; арт-проекти Google 

дозволяють відвідати кращі музеї світу, і в найдрібніших деталях 

ознайомитись із найбільшими творами мистецтва. І все це – не виходячи з 

дому! Окрім того, ознайомив з можливостями використання в освітньому 

середовищі Google Диск, Google Перекладач, Google Форми,  Google  Maps, 

Google Sites. 

Особливу увагу привертають сервіси Google, 

зауважила  керівник групи Сойнова Н.І.,  зазначені сервіси 

засновані на інформаційній взаємодії між учасниками 

освітнього процесу та спрямовані на досягнення навчальних 

цілей.  

Хмарний сервіс піклується про безпеку та 

конфіденційність усіх ваших даних. Тому всі програми захищені в 

максимальному ступені. Тобто, у процесі користування хмарним сервісом ви 

маєте комфортний, швидкий і повністю безпечний доступ до інформації 

будь-якого комп'ютера або мобільного пристрою, що підключений до вашого 

акаунту; безкоштовний "хмарний" сервіс Диск для зберігання файлів і 

синхронізації їх з будь-якими пристроями (планшети або смартфони). 

"Хмарний" сервіс  надає користувачу до 15 гігабайт вільного простору, куди 

можна скласти свої особисті документи, фотографії, музику, фільми. І, 

відповідно, вони будуть доступні користувачеві скрізь, де є Інтернет. 

Створивши документ у Google або папку документів, можна відкрити 

до них сумісний доступ  для студентів та колег. Це можна зробити зі списку 

документів або безпосередньо з документа.   

Диск Google – єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. 

Він дозволяє працювати над документами одночасно з іншими 

користувачами – наприклад, готувати спільний проект із колегою, планувати 

будь-які події або вести облік певних даних, так само як і за допомогою 

Microsoft Excel. За допомогою цього сервісу можна завантажити потрібну 

інформацію до “хмари” і мати постійний доступ до будь-яких файлів, у тому 



числі відеороликів, фотографій, PDF, текстових документів та інших файлів 

(дозволяє зберігати та обробляти близько  30 типів файлів). 

Основна перевага такого сервісу не тільки створення документів, а і 

редагування файлів, які знаходяться на диску разом з іншими користувачами. 

До Диску додано функцію створення та редагування презентацій і таблиць у 

режимі реального часу. 

Учасники зібрання, 

обговоривши можливості 

використання сервісів Google, 

дійшли висновку, що ефективність 

такого навчання залежить від умілої 

організації викладачем навчального 

процесу  на заняттях.  

Отже, Інтернет-технології, зокрема сервіси Google під час вивчення 

нових тем  дозволяють на якісно новому рівні розв’язувати завдання 

стосовно активізації самостійної роботи студентів із можливістю вибору 

індивідуальної траєкторії та темпу вивчення навчального  матеріалу, подання 

інформації в інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі, підвищувати 

та стимулювати пізнавальні інтереси студентів до вивчення різних дисциплін 

та ін.. Сервіси СооgІе можуть сприяти професійному розвитку через 

неформальне підвищення кваліфікації – участь у різноманітних он-лайн 

семінарах, конференціях, проектах, взаємодії в спільнотах, співпраці 

педагогів у мережі на основі різних сервісів.  

 Робота в мережі Інтернет: створення/реєстрація акаунта на Gmail. 

Робота у віртуальному сховищі Google Drive. Google Calendar. Google 

Keep. 

На завершення засідання було проведено тестування учасників творчої 

групи.  

 


