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Провідна педагогічна ідея досвіду  

Педагогічна ідея досвіду полягає в активному впровадженні інформаційно-

комунікативних технологій у процес викладання інформатики. Цей процес можна 

умовно поділити на: 

1.Необхідність застосування сучасних Інтернет-ресурсів та інтерактивних 

засобів навчання для покращення засвоєння навчального матеріалу та підвищення 

інтересу до навчання.  

2.Вивчення інформатики за новітніх технологій використання хмарних сервісів 

Googlе (Диск Google, Dropbox, cервіс LearningApps, SlideShare, Microsoft OneDrive, 

Youtube, Prezi, Googlе-class).  

3.Ефективна реалізація проектних технологій та елементів SMART-навчання у 

відповідності до нових Державних стандартів. 

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду  

Сучасні світові тренди і тенденції формування сучасного інформаційного 

суспільства (Суспільство знань 4.0) - є невід’ємною частиною життя будь – якого учня. 

Зважаючи на зміну світових тенденцій, також змінюється і парадигма шкільної освіти. 

Нова українська школа – реформа загальної середньої освіти, що 

впроваджується в Україні, – співзвучна ключовим світовим тенденціям: особистісно 

орієнтована освіта, дитиноцентризм, компетентісний та діяльнісний підходи, педагогіка 

партнерства. Ці принципи мають знайти відображення у формуванні освітнього 

середовища та освітнього простору українських шкіл. 

Сучасна школа повинна реалізувати в навчальному процесі такі напрями, як 

комплексне розв’язання проблем, розвиток різнобічного мислення – критичного 

креативного, логічного, системного; взаємодію з людьми, емоційний інтелект, вміння 

формулювати власну думку та приймати рішення; орієнтуватися на те, щоб 

задовольняти як освітні, так і життєві запити, вміння вести переговори, гнучкість 

мислення. 

Дуже важливо розвивати саме розумну освіту, тобто SMART-навчання (Self-

directed, Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology embedded): самостійне, 

мотивоване, адаптоване, збагачене ресурсами, з вбудованими технологіями». Тому, 

використання можливостей застосування інструментарію Googlе, для активізації 

процесів розвитку наочно-дієвого, наочно-образного, теоретичного типів мислення та 

для розвитку творчого, інтелектуального потенціалу сучасного учня. 

 

https://znz30.zp.ua/


Науково-теоретична база досвіду  

В сучасних умовах наукові пошуки орієнтовані на педагогічні підходи до 

вивчення віртуальних спільнот, відображено у працях Бикова В., Литвинова С.Г., 

Задорожної Н., Кухаренко В., Малицької І., Морзе Н. (Україна), Сабліна М.А., 

Патаракіна Є., Віркус С. (Великобританія), Джура та ін. Різні аспекти використання 

ІКТ у навчальному процесі розглядали у своїх працях: В. Биков, Р. Гуревич, Гжегош 

Кедрович, М. Жалдак, І. Захарова, Сметанюк Л.В. та ін. Питання використання 

інструментарію Googlе для професійного росту вчителя та підвищення якості знань 

досліджено недостатньо. 

Теоретико-методологічну основу досвіду становлять: Закони України «Про 

освіту», Концепція нової української школи, Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти; «Про Національну програму 

інформатизації», «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 

Україні»; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 

року №302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту». 

Спільний наказ ІМЗО та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України від 23.09.2016 №36/247 «Про затвердження дорожньої карти впровадження 

хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

України»; Лист МОН від 02.02.2017 №1/9-52 «Щодо проведення заходів у 2017 році в 

рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті». 

 

Стисла анотація досвіду  

На своїх уроках впроваджую відкрите навчальне середовище, якє передбачає 

цілеспрямоване використання в освітньо-виховному процесі засобів, технологій та 

інформаційних ресурсів глобального освітнього простору, що утворюють освітньо-

просторову компоненту навчального середовища.  

Використання хмарних технологій Googlе (Диск Google, Dropbox, cервіс 

LearningApps, Microsoft OneDrive, SlideShare, Youtube, Prezi, Googlе-class), спираючись 

на інтерес школярів до всесвітньої мережі Інтернет, забезпечує їм доступ до усіх 

матеріалів, необхідних для вивчення предмета як у школі, так і вдома, створює умови 

для їх саморозвитку й міжособистісної взаємодії учнів з учителем та учнів один з 

одним, залучає до використання новітніх досягнень інформаційних технологій, 

підвищенню інформатичної компетентності та умінню доцільно використовувати 

комп’ютер як засіб для отримання нових знань. 

 

Результативність впровадження досвіду  

Сучасний навчально-виховний процес має на меті формування нової особистості 

- освіченого українця. Це всебічно розвинений, відповідальний громадянин і патріот, 

людина, здатна до інновацій.  Для того, щоб відповідати критеріям випускника нової 

української школи, учень має оволодіти ключовими компетентностями: 

1. Вільне володіння сучасними технологіями; 

2. Компетентності техніки і технологій; 

3. Інноваційність; 

4. Інформаційно-комунікаційна компетентність; 

5. Навчання впродовж життя; 

6. Культурна компетентність. 

Хмарні технології дають можливість здійснювати інтерактивне онлайн-

консультування учнів у вчителя та миттєво отримувати відповіді на свої запитання. 

Використання хмарних технологій в навчанні надало можливість зробити наступний 

еволюційний крок до надання освітнього процесу більшої гнучкості, відкритості та 

мобільності. Хмарні засоби навчання надають можливість збільшити частку групових 



форм навчання. Вони надають вільний доступ до своїх збережених матеріалів і 

документів; використання відео, аудіо файлів безпосередньо з Інтернету (без 

додаткового завантаження на комп’ютер); проведення он-лайн уроків, круглих столів; 

нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності; організація он-лайн 

уроків, інтегрованих практичних занять, он-лайн комунікація з учнями. Використання 

онлайн систем тестування та перевірки; використання авторського блогу. Адреса блогу: 

https://nano2019.blogspot.com 

 

Репрезентація досвіду  

Виступ на ШМО вчителів фізико-математичних дисциплін, використання на 

уроках інформатики, виступ на педагогічній раді при директорові (26.02.2019 року).  

 

Посилання на матеріал   

http: https://znz30.zp.ua   

https://nano2019.blogspot.com/
https://znz30.zp.ua/
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«Розробка та використання хмарних сервісів Googlе на уроках інформатики в 

контексті проблемної теми закладу освіти «Формування відкритого інформаційно-

комунікативного навчального середовища в умовах нової української школи» 

 

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується розвитком 

інформаційно-комунікаційних технології та зростанням вимог до якості освіти. 

Необхідним стає процес адаптації та впровадження нових інформаційних сервісів. Так, 

усе більш актуальним стає використання хмарних сервісів Googlе у процесі навчання, 

зокрема у професійному розвитку вчителів, які є основною ланкою модернізації системи 

освіти. Масштаби впровадження хмарних сервісів Googlе стрімко зростають.  

Компанія Майкрософт Україна 4 листопада 2013 року провела Всеукраїнську 

конференцію «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів». 

Метою даної конференції було: з’ясувати інтерес педагогів України до в хмарних 

сервісів, презентувати досвід провідних шкіл України щодо використання їх у 

навчально-виховному процесі. 

За результатами опитування 260 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

було з’ясовано наступне. Вони забезпечені автоматизованими робочими місцями: 

стаціонарними комп’ютерами – 47% , ноутбуками – 24%, планшетами – 4%, не 

забезпечені – 12%. Робочі місця педагогів підключено до мережі Інтернет за різними 

технологіями: оптоволокно – 23%, ADSL – 12%, WiFi – 27%, не маю даних – 23%, не 

підключено – 4% [15]. 

Стан проінформованості вчителів щодо використання хмарних сервісів у 

загальноосвітніх навчальних закладах України: чув від колег – 30%, читав в Інтернеті – 

8%, розпочав роботу – 47%, активно використовую – 7% (див. Діаграма № 1).  

 

Діаграма № 1.  

 

 
 

 

Як бачимо, 54% вчителів самостійно, без додаткових даних, тренінгів, навчальних 

курсів впроваджують новітні інформаційно–комунікаційні технології, що забезпечує 

учням загальноосвітніх навчальних закладів обізнаність з тенденціями розвитку 

технологій в Україні і в світі [15]. 
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Головні концептуальні засади стратегії подальшої масштабної інформатизації 

освіти і науки України мають базуватися на концепції хмарних обчислень. При цьому 

інформатизація системи освіти на всіх її організаційних рівнях, мають бути 

проаналізовані і відкоректовані з точки зору можливості застосування технологій 

хмарних обчислень як альтернативи, стверджує Биков В.Ю. [1]. 

Тепер, щоб навчатися, вчителю не обов'язково стояти і пояснювати матеріал біля 

дошки. Вчитися можна скрізь: в приміщенні та на відкритій місцевості, під деревом, у 

громадському транспорті. Для цього потрібно лише бути підключеним до мережі 

Інтернет. Автоматизація перевірки письмових робіт із використанням електронних 

засобів значно скорочує витрати часу, підвищує об’єктивність оцінювання та дозволяє 

застосовувати елементи дистанційного навчання. 

Аналіз останніх досліджень. У дослідженнях зарубіжних і вітчизняних учених 

спостерігається інтерес до віртуальних предметних спільнот, що зумовлено їх 

зростаючою кількістю, постійними змінами і впровадженням новітніх технологій для 

підтримки їхньої діяльності [7]. 

Як зазначає Кух А.М., ідея створення он-лайн редактора документів існує вже 

майже 9 років: перші такі продукти з’явилися ще в 2005 році і представляли собою 

перенесену в вебінтерфейс базову функціональність текстових і табличних процесорів. 

В даний час концепція збереження і управління документами в Інтернеті підтримується 

багатьма провайдерами послуг: Adobe, Google, Microsoft, Zoho і багатьма іншими 

компаніями (Box.net, Dropbox, ADrive.com), що вбудовують в свої сервіси розробки 

вищевказаних вендорів [16]. 

В сучасних умовах наукові пошуки орієнтовані на педагогічні підходи до 

вивчення віртуальних спільнот, відображено у працях Бикова В. [1], Литвинова С.Г. [6], 

Задорожної Н., Кухаренко В., Малицької І., Морзе Н. (Україна) [9], Сабліна М.А., 

Патаракіна Є., Віркус С. (Великобританія), Джура та ін [3]. Різні аспекти використання 

ІКТ у навчальному процесі розглядали у своїх працях:  Гуревич, Гжегош Кедрович, М. 

Жалдак, Н.Н. Захаров [5], Сметанюк Л.В. [11], та ін. Питання використання 

інструментарію Googlе для професійного росту вчителя та підвищення якості знань 

досліджено недостатньо [15]. 

Теоретико-методологічну основу досвіду становлять: Закони України «Про 

освіту», Концепція нової української школи, Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти; «Про Національну програму 

інформатизації», «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 

Україні»; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 

року №302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту». 

Спільний наказ ІМЗО та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України від 23.09.2016 №36/247 «Про затвердження дорожньої карти впровадження 

хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

України»; Лист МОН від 02.02.2017 №1/9-52 «Щодо проведення заходів у 2017 році в 

рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті» [8]. 

Інноваційні та альтернативні рішеннями щодо організації освітньо–виховного 

процесу та форм і методів проведення уроків обумовлено тенденціями широкого 

використання віддалених ресурсів. Впровадження інформаційно–комунікаційних 

технологій в системі загальної середньої освіти, систематичне підвищення рівня 

компетентності вчителів та учнів з ІКТ, підключення ЗНЗ до мережі Інтернет створює 

можливим використання хмаро орієнтованих технологій в урочний та позаурочний час. 

Лідерами в галузі розробки платформ та програмного забезпечення для реалізації 

розподіленої обробки даних є компанії Майкрософт та Google, про що зазначають 

Кадемія М.Ю., Кобися В. М.[15]. 
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Для формування технологічної компоненти інформаційного простору 

загальноосвітнього освітнього закладу розглядає платформу Microsoft Office 365 

Проценко Г.О. та зазначає, що однією з перспективних технологій у цьому напрямку є 

технологія хмарних обчислень, використовуючи яку можна створити сучасну ІТ-

інфраструктуру ЗНЗ та розгорнути відповідні сервіси та навчальні платформи. 

Дослідницею запропоновано і апробовано модель шкільного репозиторію відкритого 

доступу [19]. 

Українські вчені розпочали впровадження хмаро орієнтованих навчальних 

середовищ (ХОНС) для реалізації конкретних навчальних та педагогічних завдань. 

Наприклад, тестування, опитування, проектна робота, методично–дидактичний 

супровід, реалізації співпраці учнів та вчителів, використання віртуальних класів тощо. 

Так, відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України №139 від 23.02.2010 р. 

«Про дистанційне моніторингове дослідження рівня сформованості у випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-

комунікативні технології у практичній діяльності», було здійснено моніторинг рівня 

сформованості інформатичних компетентностей випускників, яким охоплено понад 1000 

учнів із усіх областей України, про що описано у працях Морзе Н.В. та Кузьминської 

О.Г. [10]. Портал (http://www.testprovider.com) було створено на основі платформи 

Microsoft Azure, що є прикладом гібридної хмари і дає змогу проводити тестування до 

5000 учнів одночасно, здійснювати автоматизовану перевірку відповідей, збирати 

оперативні дані щодо протікання процесу тестування по всій Україні. 

Для забезпечення оперативного зворотного зв’язку на основі Microsoft SharePoint 

2010 було організовано форум підтримки роботи з порталом. Під час моніторингу на 

форумі було розміщено усі методичні вказівки щодо тестування, інструкції 

користування порталом для учнів та викладачів; здійснено обговорення процесу 

тестування; надано консультації вчителям щодо користування порталом; роз’яснено 

критерії, за якими було здійснено оцінювання. 

Розробка даного рішення на базі платформи Microsoft Azure дозволила: тестувати 

та навчати незалежно від місця розташування учнів, забезпечити безпечність та 

конфіденційність усіх даних. 

Дослідниками визначено наступні розділи, для інноваційної організації діяльності 

учнів: 

• домашнє завдання, матеріали для просунутих учнів, ми відпочиваємо, 

наша творчість, наші 

• захоплення, оголошення, розклад, сторінка психолога, поради та ін. 

Найбільш прийнятним в 

• рамках цієї технології є використання сервісів Google завдяки їх 

безкоштовності, ліцензійній 

• чистоті, взаємної інтегрованості та відсутності будь-якої реклами. 

Проте, аналіз вмісту сайтів показав відсутність спільної роботи як учнів, так і 

вчителів, що є найважливішим у використанні хмаро орієнтованих технологій, навчальні 

матеріали носять виключно інформаційних характер, учні не мають можливості 

використовувати сайт для завантаження виконаних домашніх завдань тощо [10]. 

Мета досвіду - показати можливості використання хмарних сервісів Googlе на 

уроках інформатики, розкрити їх значення для сучасних учителів, учнів, батьків, 

окреслити перспективи використання хмарних сервісів Googlе у майбутньому. 

Виклад основного матеріалу роботи. Сучасні світові тренди і тенденції 

формування сучасного інформаційного суспільства (Суспільство знань 4.0) - є 

невід’ємною частиною життя будь – якого учня. Зважаючи на зміну світових тенденцій, 

також змінюється і парадигма шкільної освіти. 

Нова українська школа – реформа загальної середньої освіти, що впроваджується 

в Україні, – співзвучна ключовим світовим тенденціям: особистісно орієнтована освіта, 
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дитиноцентризм, компетентісний та діяльнісний підходи, педагогіка партнерства. Ці 

принципи мають знайти відображення у формуванні освітнього середовища та 

освітнього простору українських шкіл. 

Сучасна школа повинна реалізувати в навчальному процесі такі напрями, як 

комплексне розв’язання проблем, розвиток різнобічного мислення – критичного 

креативного, логічного, системного; взаємодію з людьми, емоційний інтелект, вміння 

формулювати власну думку та приймати рішення; орієнтуватися на те, щоб задовольняти 

як освітні, так і життєві запити, вміння вести переговори, гнучкість мислення. 

Дуже важливо розвивати саме розумну освіту, тобто SMART-навчання (Self-

directed, Motivated, Adaptive, Resource-enriched, Technology embedded): самостійне, 

мотивоване, адаптоване, збагачене ресурсами, з вбудованими технологіями». Тому, 

використання можливостей застосування інструментарію Googlе, для активізації 

процесів розвитку наочно-дієвого, наочно-образного, теоретичного типів мислення та 

для розвитку творчого, інтелектуального потенціалу сучасного учня. 

  «Хмарні технології» побудовані на хмарних обчисленнях. Хмарні обчислення 

(англ. Cloud Computing) − це модель забезпечення зручного доступу на вимогу через 

мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню 

(наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних 

програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними 

управлінськими затратами та зверненнями до провайдера [12]. 

Сьогодні відомі основні компанії, які надають можливості створення хмаро 

орієнтованого навчального середовища Microsoft, Google, Amazon, IBM. Перше, на що 

акцентують увагу дослідники у контексті хмарних обчислень − це параметри хмарного 

сховища. Дані зберігаються і опрацьовуються, з точки зору педагога, на одному 

великому віртуальному сервері [8], які здобули популярність серед педагогічних 

працівників України (див. Таблиця 1.1). До характеристик хмаро орієнтованого 

навчального середовища треба віднести: гнучкість, структурованість, інтерактивність, 

персоналізацію, вмотивованість, нову роль вчителя, інноваційну діяльність учня [15]. 

 

Таблиця 1.1 Порівняння хмарних сховищ 

Сервіс  OneDrive  Apple  

iCloud  

Google  

Drive  

DropBox  

Посилання  OneDrive.live.com  icloud.com  drive.google.com  dropbox.com  

Розмір сховища 

(безкоштовно)  

25 Гбайт  5 Гбайт  5 Гбайт  2 Гбайт  

Максимальний 

об’єм, Гбайт  

100  50  16 ТБ  1ТБ  

Використання 

пам’ті (МБ) 

9 53 53 2 Гбайт 

Час 

завантаження 

файлу (с) 

9 53 53 58 

Термін 

зберігання даних  

необмеж.  30 днів  необмеж.  необмеж.  

Пряме 

посилання  

на скачування 

даних  

ні  ні  так  так  

Стаціонарні  

версії  

Windows,  

Mac OS  

Mac OS  Windows,  

Mac OS  

Windows,  

Mac OS,  

Linux  
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Мобільні  

версії  

IPad,  

Windows Phone  

Android,  

Інтернет  

IPad  IPad,  

Android,  

Інтернет  

IPad,  

Windows  

Phone,  

Android,  

 

Продовження Таблицi 1.1  

Доступ через 

інтернет  

так  ні  так  так  

Віддалений 

доступ  

так  так  ні  ні  

Робота з 

офісними 

застосунками на 

комп’ютерах з 

Мас, Windows, 

Інтернет  

так  ні  ні  ні  

Одночасне 

редагування 

даних в 

Інтернеті  

так  ні  так  ні  

Відслідковуванн

я версій 

відредагованих 

даних  

так  ні  так  так  

Безкоштовні за 

стосунки для 

створення 

нотаток на 

телефоні  

так  так  ні  ні  

Слайд–шоу в 

інтернеті  

так  так  окремі 

застосунки  

так  

Слайд–шоу 

електронною 

поштою  

так  ні  окремі 

застосунки  

ні  

Публікації у 

соцмежах 

(Facebook s 

Twitter)  

так  ні  ні  так  

Відображення 

геотегів  

так  так  окремі 

застосунки  

ні  

Надання 

сумісного 

доступу будь–

кому  

так  ні  так  так  

Підтримка 

провайдерами 

навчальних 

закладів України  

постійно  ні  ні  ні  

 

На уроках інформатики впроваджено відкрите навчальне середовище, якє 

передбачає цілеспрямоване використання в освітньо-виховному процесі засобів, 
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технологій та інформаційних ресурсів глобального освітнього простору, що утворюють 

освітньо-просторову компоненту навчального середовища. За допомогою технологій та 

інформаційних ресурсів глобального освітнього простору, з програми інформатики 

НУШ для 2 класу розроблено мотиваційний компонент (дивитися Додаток 1)  та лепбук 

(дивитися Додаток 2). 

Використання хмарних технологій Googlе (Диск Google, Dropbox, cервіс 

LearningApps, Microsoft OneDrive, SlideShare, Youtube, Prezi, Googlе-class), спираючись 

на інтерес школярів до всесвітньої мережі Інтернет, забезпечує їм доступ до усіх 

матеріалів, необхідних для вивчення предмета як у школі, так і вдома, створює умови 

для їх саморозвитку й міжособистісної взаємодії учнів з учителем та учнів один з одним, 

залучає до використання новітніх досягнень інформаційних технологій, підвищенню 

інформатичної компетентності та умінню доцільно використовувати комп’ютер як засіб 

для отримання нових знань [4]. 

Суб’єкти хмаро-орієнтованого навчального середовища-це вчителі, учні, батьки, 

керівники навчального закладу, адміністратори.  

Розглянемо детальніше використання хмарних сервісів Googlе (Диск Google, 

Dropbox, Microsoft OneDrive, cервіс LearningApps, SlideShare, Youtube, Prezi, Googlе-

class).   

Диск Google  (посилання:https://www.google.com.ua/drive/apps.html)- сховище даних, 

яке належить компанії Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у 

хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті. 

Google диск забезпечує: 

1. Зберігання файлів, папок, архівів, загальним об’ємом до 15 Гб. 

2. Створення онлайнових текстових документів, книг Excel, презентацій, малюнків та 

створення форм. 

3. Завантаження файлів на комп’ютер. 

4. Конвертування файлів з одного формату в інший. 

5. Конфіденційність та захист даних [7] (див. рис. 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Таблиця Диск Google  

 

Microsoft OneDrive (посилання: https://onedrive.live.com/about/uk-UA ) - базується 

на хмарної організації інтернет-сервіс зберігання файлів з функціями файлообміну, 

також є можливість створення, редагування та обміну документами Microsoft Office (див. 

рис.1.2) [14].  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QWHaNMxK6ZoV8wuFRfZRR86yRKyI97-V
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yCzWkKGcfWoh6tXcwI1T2A9EZAUV5XIP
https://www.google.com.ua/drive/apps.html
https://onedrive.live.com/about/uk-UA
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        Рисунок 1.2 – Інтернет сервіс Microsoft OneDrive 

 

 

Dropbox (посилання: https://www.dropbox.com ) - це хмарна система зберігання 

інформації у вигляді папок або файлів. Тобто, ви зберігаєте файли не на комп'ютері, а на 

сторонньому сервісі. Зберігання 2 гігабайт безкоштовно. За кожного нового користувача 

ви отримаєте 125 додаткових мегабайт об'єму. До 100 гігабайт додаткового об'єму можна 

отримати за додаткову плату. За допомогою хмари Dropbox можна синхронізувати 

файли, Наприклад, поклавши файли на одному ПК в хмару, їх можна відразу побачити 

на іншому, а користуватися ними, звичайно.  

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. Велика перевага Dropbox у тому, що 

користування зрозуміло навіть непідготовленій людині, і вся процедура спілкування з 

цим додатком максимально спрощена. Складні і тривалі налаштування виключені 

абсолютно (див. рис.1.3) [13]. 

 

      Рисунок1.3 – Система Dropbox 

 

https://www.dropbox.com/
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Сервіс LearningApps ( посилання:https://learningapps.org ) – додаток Web 2.0 для 

підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Це конструктор для 

розробки інтерактивних завдань за різними предметними дисциплінами для 

застосування на уроках і в позакласній роботі (див. рис.1.4) [18]. 

 

Рисунок1.4 – Сервіс LearningApps 

 

SlideShare (посилання: www.slideshare.net) - передбачає можливість завантаження 

презентацій, що підготовлені в різних версіях програми Microsoft PowerPoint, Impress 

(OpenOffice, LibreOffice). Крім того є можливість завантажувати документи в інших 

форматах і відео. З метою полегшення обміну інформацією такі завантаження 

перетворюються у формат флеш (Flash). Тому можна не турбуватися, що створену 

презентацію або відео, інші користувачі не зможуть побачити через несумісність 

програм або їх відсутність. Також їх можна завантажувати на Блоги та Facebook. 

Призначений для зберігання і подальшого особистого, або спільного їх використання 

(див. рис.1.5) [17]. 

 

        Рисунок 1.5 – Вікно сервісу SlideShare 

 

Google Docs (посилання: https://www.google.com ) – безкоштовний онлайн-офіс, 

що включає в себе текстовий, табличний процесор, сервіс для створення презентацій та 

https://learningapps.org/index.php?category=10&s=
http://www.slideshare.net/
https://www.google.com/
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анкет, а також інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну, що 

розробляється компанією Google [2] (див. рис. 1.6). 

 

    

Рисунок 1.6 – Таблиця Google Docs 

 

Youtube (http://youtube.com) – соціальний сервіс, призначений для зберігання, 

перегляду і обговорення цифрових відеозаписів. Сервіс дозволяє всім своїм 

користувачам публікувати відеофайли, ділитися своїми мітками (тегами) відеозаписів. В 

Youtube колекції можна виявити безліч історичних кадрів і навчальних відеозаписів. 

Використання мережевих відеосервісів – перспективний напрям у педагогічній практиці. 

Прикладами може стати використання колекції матеріалів Youtube для пояснення 

матеріалів уроків і пояснень до практичних занять. Використання на уроці відео – значно 

полегшує розуміння навчального матеріалу учнем. Особлива цінність таких наочних 

засобів навчання полягає в тому, що вони дозволяють візуалізувати цілий ряд 

абстрактних понять і процесів, виробничих технологій і операцій. До того ж, найкраще 

засвоюється те, що сприймається відразу кількома органами чуття. Ця особливість 

впливає на те, що відеозасоби навчання дозволяють забезпечувати: 

• демонстративність (надають педагогу можливість на уроці продемонструвати 

процес або явище в динаміці, вивчити нові види техніки і технології тощо); 

• фрагментарність (надають можливість дозовано викладати навчальний матеріал, 

залежно від швидкості сприйняття матеріалу учнями); 

• методична інваріантність (відео можна використовувати на розсуд педагога на 

різних етапах уроку, маючи різні методичні цілі); 

• лаконічність (можливість надання більшої кількості інформації за короткий час, 

що значно економить час і є ефективним); 

 • евристичність (таке зрозуміле подання нового матеріалу, щоб нові знання були 

доступними для свідомого засвоєння учнем); 

• самостійність (є наочним засобом і самостійним джерелом навчальної 

інформації) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Сервіс Youtube 

http://youtube.com/
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За допомогою Prezi-сервіс (посілання: https://prezi.com), можна створити 

інтерактивну презентацію онлайн. Можливості Prezi дозволяють створювати презентації 

нового виду з нелінійної структурою (див. рис. 1.8).[17] 

 

 
      Рисунок – 1.8 Prezi-сервіс 

 

Google Classroom (посилання: https://classroom.google.com ) - це безкоштовний веб-сервіс 

створений Google для освітніх закладів. Основна мета сервісу прискорити процес 

поширення файлів між викладачем і учнями (див. рис. 1.9, рис. 1.10 рис. 1.11).[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1.9 Google Classroom 9-А кл.            Рисунок – 1.10 Google Classroom 10-А кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1.11 Google Classroom 11-А кл. 

 

 

Хмарні сервіси Googlе у роботі вчителя інформатики надає можливість 

здійснювати інтерактивне онлайн-консультування учнів та миттєво отримувати 

відповіді на свої запитання, здійснювати контроль знань. 

Проаналізувавши результати та можливості впровадження хмарних сервісів 

Googlе, ми визначили ряд переваг та недоліків використання. Основною перевагою 

https://prezi.com/
https://classroom.google.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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використання хмарних платформ та хмарних сервісів є безперервність та доступність 

навчання будь-де та будь-коли. Взаємодія викладачів, учнів або адміністраторів із 

хмарною платформою та її сервісами здійснюється за допомогою будь-якого пристрою 

(комп’ютер, планшет, мобільний телефон і т. п.), на якому встановлено браузер із 

можливістю підключення до глобальної мережі Інтернет. Отже, будь - який учень може 

почати виконувати завдання в аудиторії, а продовжити роботу вдома без необхідності 

копіювати частину виконаного завдання на будь-який носій інформації завдяки тому, що 

вся необхідна інформація зберігається у хмарі (центрі обробки інформації) на 

виделеному сервері [8]. 

Хмарні сервіси Googlе спрощують вирішення двох проблем: необхідність 

оцінювання характеристик обладнання та відсутність коштів для придбання нового 

потужного обладнання. У процесі використання хмарної інфраструктури необхідні 

потужності додаються за лічені хвилини. 

При використанні хмар немає потреби перейматись проблемами стосовно 

апаратних засобів, що використовуються. Користувач може і не дізнатися про те, що 

фізичний сервер вийшов з ладу. Якщо правильно дібрано інструментарій, можливе 

автоматично відновлення даних після надскладної аварійної ситуації. При використанні 

хмарної інфраструктури у такому випадку можна відмовитись від віртуального сервера 

і отримати інший [9]. 

При використанні хмарного сховища можна переносити дані в хмару, не 

переймаючись, яким чином вони зберігаються та не турбуючись про їх резервне 

копіювання. Як тільки дані, переміщені в хмару, будуть потрібні, достатньо буде просто 

звернутись у хмару і отримати їх. Існує кілька підходів до хмарного сховища. Йдеться 

про поділ даних на невеликі порції та зберігання їх на багатьох серверах. Порції даних 

наділяються індивідуально обчисленими контрольними сумами, щоб дані можна було 

швидко відновити в критичних ситуаціях [5]. 

Використання хмарних сервісів Googlе в навчанні надає можливість зробити 

наступний еволюційний крок до надання навчальному процесу більшої гнучкості, 

відкритості та мобільності. Хмарні засоби навчання надають можливість збільшити 

частку групових форм навчання та активних форм навчальної діяльності учнів, 

інтенсифікувати їх самостійність у здобуванні знань та опануванні навичок і 

технологічно інтегрувати класну та позакласну роботи з використанням комбінованого 

навчання (дивитися Додаток 3). Здійснюючи вплив на засоби, методи та форми 

організації навчання, хмарні технології, тим самим, впливають на методичну систему 

навчання кожної навчальної дисципліни [11]. 

Зазначимо наявні проблеми хмарних сервісів Googlе: 

а) інформаційна безпека. Дані перебувають «у хмарі» разом із додатком. Вони 

можуть бути конфіденційними, наприклад: персональна інформація про користувачів, їх 

фінансові інструменти, записи про операції Вони можуть бути відкритими, проте мати 

високу сукупну цінність, наприклад: сукупна інформація про користувачів, статистика 

використання додатків. 

б) цілісність даних. Технологія базується на роботі технічних пристроїв різного 

рівня агрегації, які енергетично залежні. 

в) надійність додатків. Забезпечення працездатності додатків в умовах пікових 

навантажень. 

г) рівень обслуговування. Стійкість обладнання до відмов. Забезпечення 

резервного копіювання і відновлення даних. 

д) утилізація інформації. Існує досить великий прошарок інформації яка втратила 

актуальність, але зберігається. 

Отже, упровадження хмарних сервісів Googlе є новим напрямом у сфері 

комп’ютерних технологій, що розвивається. Перелічимо особливі переваги їх 

використання в освіті: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b5oxd8t8_jrNoPnVk7Sl_Uzx0vFM8Pgm
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а) хмарні сервіси Googlе надає вчителю та учню можливість миттєвої обробки 

величезних обсягів інформації з низькою коштовністю обчислювальних ресурсів і 

можливості її миттєвого розповсюдження та обміну результатами аналізу з іншими 

дослідниками по всьому світу. 

б) хмарні сервіси Googlе створюює можливість для безперервного навчання із 

підтримкою мобільних технологій та сервісів соціальних мереж та роблять сам процес 

навчання інтерактивним, тобто доступ до навчальних матеріалів студент може отримати 

у будь-яку мить, у будь-якому місці, де є можливість підключення до мережі Інтернет; 

в) хмарні сервіси Googlе дає можливість здійснювати інтерактивне онлайн-

консультування учнів та викладача та миттєво отримувати відповіді на свої запитання; 

г) хмарні сервіси Googlе дає можливість збереження даних у хмарах (центрах 

обробки даних) без необхідності їх перенесення з пристрою на пристрій (наприклад, з 

комп’ютера навчального закладу до домашнього комп’ютера), тобто має місце апаратна 

незалежність від обладнання; 

д) хмарні сервіси Googlе надає можливість проведення незалежного тестування в 

існуючих хмарних сервісах або можливість розробки власних тестів викладачами 

навчальних закладів [1].  

 

Висновки  

Отже, перед учителем постає виконання низки завдань: створення умов для 

врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, 

здібностей і потреб учнів освітнього закладу в процесі їхньої загальноосвітньої 

підготовки. Продовження всебічного розвитку учня як цілісної особистості, його 

здібностей і обдарувань, його духовності й культури, формування громадянина України, 

здатного до свідомого суспільного вибору. Сприяти виконанню поставлених завдань 

можуть «хмарні технології». 

 Хмарні технології – це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на 

вимогу через мережу до обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню 

(наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних 

програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані з мінімальними 

управлінськими затратами та зверненнями до провайдера [1]. 

Тому мета досвіду – ознайомити та показати можливості використання хмарних 

сервісів Googlе на уроках інформатики, розкрити їх значення для сучасних учителів, 

учнів, батьків, окреслити перспективи використання хмарних сервісів Googlе для 

організації роботи овітнього закладу, є актуальною [14]. 

Сучасний навчально-виховний процес має на меті формування нової особистості 

- освіченого українця. Це всебічно розвинений, відповідальний громадянин і патріот, 

людина, здатна до інновацій.  Для того, щоб відповідати критеріям випускника нової 

української школи, учень має оволодіти ключовими компетентностями: 

1. Вільне володіння сучасними технологіями; 

2. Компетентності техніки і технологій; 

3. Інноваційність; 

4. Інформаційно-комунікаційна компетентність; 

5. Навчання впродовж життя; 

6. Культурна компетентність. 

Хмарні технології дають можливість здійснювати інтерактивне онлайн-

консультування учнів у вчителя та миттєво отримувати відповіді на свої запитання [19]. 

 Використання хмарних технологій в навчанні надало можливість зробити 

наступний еволюційний крок до надання освітнього процесу більшої гнучкості, 

відкритості та мобільності. Хмарні засоби навчання надають можливість збільшити 

частку групових форм навчання. Вони надають вільний доступ до своїх збережених 

матеріалів і документів; використання відео, аудіо файлів безпосередньо з Інтернету (без 
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додаткового завантаження на комп’ютер); проведення он-лайн уроків, круглих столів; 

нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності; організація он-лайн 

уроків, інтегрованих практичних занять, он-лайн комунікація з учнями. Використання 

онлайн систем тестування та перевірки; використання авторського блогу. Адреса блогу: 

https://nano2019.blogspot.com 

В майбутньому планується і на далі використовувати хмарні сервіси Googlе у 

роботі вчителя інформатики. 
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віт ри Переглянути 
презентацію

ТУТ

Додаток 1

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R_difVekb64jZnMMpgO-_JcSM1H54l83
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R_difVekb64jZnMMpgO-_JcSM1H54l83


віт ри

Переглянь відео

Як виникли
комп`ютерні ігри

Ігри, в які грали

наші батьки 

Переглянути 
презентацію

ТУТ

Додаток 2

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-W0LUrldOqPnJ8Cn3nfClTQ9bB2rb_qp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-W0LUrldOqPnJ8Cn3nfClTQ9bB2rb_qp


ЗОШ № 30
Вчитель інформатики

Лука Ксенія Миколаївна

Переглянути 
презентацію

ТУТ 

Додаток 3

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b5oxd8t8_jrNoPnVk7Sl_Uzx0vFM8Pgm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1b5oxd8t8_jrNoPnVk7Sl_Uzx0vFM8Pgm

