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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE СЕРВІСІВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Актуальність дослідження. 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. Результати дослідження [1], показують, що: 90% учнів мають 

комп’ютер; 99% учнів є власниками мобільних телефонів; 85% учнів користуються 

електронною поштою, 28% - читають блоги, 44% - користуються соціальними мережами, 

20% - створюють власні веб-сторінки Що в свою чергу вимагає перегляду вимог як до 

методів і форм організації навчання, так і до ролі вчителя та його професійної підготовки.  

Виклад основного матеріалу. Використання в навчальному процесі соціальних 

мереж та соціальних сервісів сприяє засвоєнню таких важливих навичок, як критичне 

мислення та колективна творчість [2]. У мережевих спільнотиах відбувається обмін 

колекціями цифрових об'єктів і програмними продуктами. Нові сервіси соціального 

забезпечення радикально спростили процес створення матеріалів та публікації їх у мережі. 

Тепер кожен може не тільки отримати доступ до цифрових колекцій, а й взяти участь у 

формуванні власного мережевого контенту [3].  

Для того, щоб активно користуватися сервісами Google варто створити свій профіль  

на сайті https://www.google.com.ua/, приєднатися до групи за інтересами або створити свою 

групу. Групи Google дають можливість відкритого спілкування та співпраці для всіх її 

учасників. У налаштуваннях доступу до групи адміністратор (власник групи) визначає:  хто 

має право переглядати матеріали,  хто має право переглядати список учасників, хто має 

право приєднатися до групи і в який спосіб,  хто може створювати і редагувати сторінки, хто 

може завантажувати файли,  хто може відправляти повідомлення, хто може запрошувати 

нових учасників [3]. 

Використання Google-груп дає вчителеві можливість швидкого викладення в групі 

домашніх завдань, електронних підручників, конспектів, завдань на практичні та лабораторні 

заняття; координувати навчальну діяльність учнів під час роботи над проектами; викладати 

результати навчальної діяльності учнів (творчих завдань, рефератів, індивідуальних 



навчально-дослідницьких завдань тощо) на власних сторінках у групі та організовувати їх 

обговорення. 

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, школа, будь-яке місце, де є 

доступ до wi-fi); можливість роботи в режимі on-line (вчитель має змогу контролювати 

процес виконання завдання як групою так і кожною дитиною окремо).  

Google Диск - єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. Він дозволяє 

працювати над документами одночасно з іншими користувачами - наприклад, готувати 

спільний проект з колегою, планувати будь-які події або вести облік витрат з партнерами. 

Досить зручно в сервісі Google Диск створювати документи, презентації, таблиці, але для 

оцінювання та контролю самостійної роботи учнів, на нашу думку, найкращим варіантом 

буде використання форм. Зайшовши на свою сторінку в сервісі 

https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#my-drive і в закладці «Створити» вибравши 

додаток «Форма», наповнивши відповідним матеріалом (наприклад, тестовим), отримаємо 

форму для он-лайн перевірки знань учнів [4].  

Зручність використання даної форми полягає в тому, що вчитель може переглянути 

відповіді учнів поіменно із зазначенням дати і часу, коли дана форма опрацьовувалася. На 

сучасному етапі 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. Ефективність такого навчання 

залежить від вмілої організації вчителем навчального процесу як на заняттях, так і в 

позаурочний час. Разом з тим від того, як кожний учень уміє самостійно працювати, 

опановуючи необхідну інформацію, залежить рівень його навчальних досягнень.  

Серед можливостей використання інформаційних технологій у процесі навчання 

виокремлюють: прямий і зворотний зв'язок між користувачами ІКТ; архівне зберігання 

великих обсягів інформації з можливостями їх передачі; можливість проведення 

віртуального експерименту; обробка та аналіз результатів експерименту та висновків, що з 

них випливають; автоматичне реферування і анотування матеріалів; можливість оцінки і 

контролю рівня опанування відповідною навчальною інформацією і коригування рівня 

навчальних досягнень [3].. 

Реалізація перерахованих можливостей ІКТ у педагогічній сфері діяльності  дозволяє 

визначити такі види діяльності, до яких можна залучити учнів під час навчання: збір, 

зберігання, обробка інформації про досліджувані об'єкти; передача інформації її 



інтерпретація та подання в різній формі; взаємодія користувача з програмною системою, що 

припускає обмін текстовими запитами і відповідями; автоматизований контроль результатів 

знань, тестування тощо. Зазначені види діяльності засновані на інформаційній взаємодії між 

учнями, вчителями і засобами інформаційних та комунікаційних технологій, спрямованих на 

досягнення навчальних цілей і досягнення запланованого засвоєння навчальної інформації. 

Отже, Інтернет-технології, зокрема сервіси Google під час вивчення фізики в школі 

дозволяють на якісно новому рівні розв’язувати завдання стосовно активізації самостійної 

роботи учнів з можливістю вибору індивідуальної траєкторії і темпу вивчення навчального 

фізичного матеріалу, подання інформації в інтерактивному режимі та аудіовізуальній формі, 

організації занять з учнями у віртуальних лабораторіях з метою проведення фізичних 

експериментів в режимі прямих вимірювань, забезпечення комунікації з учнями, 

віддаленими в часі і територіально в процесі організації навчально-дослідницької діяльності 

(дистанційні евристичні олімпіади з фізики, Інтернет-олімпіади, on-line захисти 

дослідницьких робіт, дистанційні конференції та ін..), підвищувати та стимулювати 

пізнавальні інтереси школярів до вивчення фізики та ін.. 
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