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Постановка проблеми. Інтернет як потужний ресурс відкриває необмежені 
можливості для самореалізації та саморозвитку особистості, спілкування, навчання, 
обміну інформацією та є інструментом поширення наукового і технічного знання. 
Сучасні інформаційні веб-технології, зазначені терміном «web 2.0», дають 
можливість користувачам створювати й поширювати власний контент в інтернеті. Ця 
технологія забезпечує комплексний підхід до організації, реалізації та підтримки веб-
ресурсів, особливістю якої є принцип залучення користувачів до спільного 
наповнення, редагування та використання контенту. 

Мета статті полягає у визначенні змісту і можливостей використання сервісів 
компанії Google для організації роботи шкільних бібліотек. 

Виклад основного матеріалу. У 2006 р. глава компанії Google Ерік Шмідт 
запропонувал нову модель комп'ютерних технологій і ввів в обіг термін «хмара» для 
опису інтернет-технологій віддаленого збереження даних. І хоча розподілені 
обчислення широко використовувалися і до цього, та саме після його виступу 
запропонована ним модель набула стрімкого розвитку. У сучасних центрах 
опрацювання даних зосереджено колосальні обчислювальні потужності та величезні 
обсяги дисковго простору. Сучасне програмне забезпечення і канали зв’язку 
уможливлюють роботу серверів як єдиного комплексу, а зручність і універсальність 
доступу забезпечуються вільною доступністю послуг та підтримкою різного класу 
термінальних пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, планшетів 
тощо), доступ до яких користувач отримує через веб-сервіс [19]. 

Хмарні обчислення – це модель надання зручного мережевого доступу в 
режимі «на вимогу» до набору параметрів обчислювальних ресурсів, що спільно 
використовуються, наприклад, мереж, серверів, сховищ даних, додатків і / або 
сервісів, які користувач може оперативно застосовувати під свої завдання. Ця модель 
передбачає підвищення доступності обчислювальних ресурсів і є однією з головних 
характеристик моделі обслуговування: 

– SaaS (Software as a Service – програмне забезпечення як послуга) – модель 
застосування програмного забезпечення провайдера та доступного з різних 
клієнтских пристроїв, згідно з якою для повнофункціонального його використання 
клієнту необхідний лише веб-браузер; 
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– IaaS (Infrastructure as a Service – інфраструктура як послуга) – модель, що 
передбачає розгортання у хмарі інформаційної інфраструктури організації, основою 
для реалізації якої є технології віртуалізації, фізично вся інфраструктура мережі може 
бути реалізована на одному або кількох серверах датацентру провайдера; 

– PaaS (Platform as a Service – платформа як послуга) – модель, що передбачає 
розгортання обчислювальних програмних платформ та призначена для розробників, 
оскільки орієнтована на застосування у хмарному середовищі мов програмування, 
наборів бібліотек тощо. 

– DaaS (Desktop as a Service – робочий стіл як послуга) – модель застосування 
хмарного робочого столу, тобто користувач отримує доступ до програмного 
комплексу, стандартизованого як віртуальне робоче місце, з можливістю додаткового 
налаштування під власні завдання [10]. 

Отже, немає потреби завантажувати користувачів хмарних технологій, 
встановлювати й підтримувати програмне забезпечення власними силами, адже за це 
відповідає постачальник хмарних послуг. Сьогодні практично кожна велика IT-
компанія, наприклад такі, як Google, Microsoft, IBM, та багато інших, є 
постачальником хмарних послуг. 

Історія Google розпочалася у січні 1996 р. як дослідницький проект Ларрі 
Пейджа та Сергія Бріна - аспірантів Стенфордського університету в штаті Каліфорнія. 
А вже 27 вересня 1998 р. зареєстровано компанію, яка займається розробленням, 
розвитком і дизайном пошукового сервісу інтернету, що дає змогу створювати 
системи персонального пошуку, доповнювати їх корисними посиланнями. Як пізніше 
заявили засновники, Гугол – це число, що складається з одиниці і ста нулів, яке 
показує, що пошукова система має забезпечити людей великим обсягом 
інформації [19]. 

Сьогодні, крім веб-пошуку, Google підтримує і розробляє низку служб і 
інструментів для різних потреб. Більшість сервісів – це веб-додатки, що потребують 
від користувача лише наявності браузера, підключення до інтернет та орієнтації на 
створення особистого кабінету. Вони об'єднані та тримаються на обліковому запису 
Google акаунт Google, який містить адресу G-mail та профіль Google, проте 
зарєеструвати акаунт мають право тільки особи, які є старшими від 13 років. Проте 
окремі сервіси потребують встановлення додаткових програм, наприклад програвача 
Flash-графіки або клієнта для миттєвих повідомлень. Крім того, для роботи Google 
Video необхідно високошвидкісне підключення від 512 КБ/с, для Google Earth – від 
256 КБ/с. Водночас Google веде розробення мобільної операційної системи Android, 
операційної системи Google Chrome OS, браузера Google Chrome і пристроїв Google 
Glass Google Окуляри [13]. Багато корисної інформації про діяльність компаниі 
Google вміщено на її офіційному блозі (https://ukraine.googleblog.com/). 

Компания Google – автор багатьох наукових, освітніх і культурних проектів. 
Одним з таких проектів є Google Apps for Education (Google Додатки для освіти) – 
пакет найбільш популярних хмарних сервісів, об’єднаних єдиним інтерфейсом, 
призначений для закладів освіти. Як система керування службами та 

https://ukraine.googleblog.com/
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користувацькими акаунтами система дає змогу розгорнути і підтримувати 
інформаційно-освітнє середовище закладу, організувати ефективну взаємодію 
учасників освітнього процесу. Оскільки це захищене середовище, то не обов’язково 
виконувати вимогу щодо віку користувачів. Компанія дотримує принципів 
забезпечення конфіденційності, передбачених поширеною в США системою 
SafeHarbor (Безпечна гавань), і гарантує, що в межах служб Google для закладів 
освіти конфіденційність та захист особистої інформації користувачів 
забезпечуватимуться на найвищому рівні [2; 17, с. 9–10]. 

За даними ЗМІ, компанія Google допомагатиме Міністерству освіти і науки 
України впроваджувати цифрові технології в освіті. У межах цього проекту 
пропонується провести в Україні міжнародну конференцію, на якій розглядатиметься 
питання безпечного інтернету. Компанія готова вкладати ресурси для впровадження 
сучасних технологій у навчальний процес. Передбачається також розглянути 
можливості для співпраці у проведенні сертифікації вчителів та підвищенні їх 
кваліфікації [21]. 

Використання Google Apps в інформаційно-освітньому просторі закладів освіти 
має такі переваги: 

– надійності, оскільки надані сервіси традиційно мають високу 
функціональність і захист даних; 

– індивідуального доступу до ресурсів і сервісів; 
– можливості формування груп і підрозділів користувачів; 
– фільтрування небажаного контенту з боку системи, адміністратора та самого 

користувача; 
– централізованого адміністрування завдяки розширеному набору методів і 

засобів; 
– значного обсягу дискового (хмарного) простору, який надається 

користувачеві; 
– україномовного інтерфейсу; 
– можливість використання інформації з мобільних пристроїв, зокрема 

якнайкраща підтримка пристроїв, що працюють під управлінням Google Android; 
– інтеграції з іншими програмними засобами освітнього закладу [10]. 
З метою навчання та обміну досвідом використання веб-технології в 

навчальному процесі для працівників сфери освіти в 2015 р. розпочав роботу блог 
Google Educator Group (GEG – Освітня Спільнота Google) 
(https://teachercenter.withgoogle.com/communities), який створено на основі 
педагогічної спільноти «Навчаємося з Google» 
(https://plus.google.com/u/0/communities/104432969346660912374).  

Розглянемо популярні сервіси. Після реєстрації у системі й отримання акаунта 
та відкриття головної сторінки в iGoogle, що налаштовується як стартова, користувач 
може організовувати свій робочий простір, додаючи будь-які вкладки та будь-які 
матеріали: документи, фото і графіку, новини, інструменти. Серед функцій сторінки є 
можливість додавання новинних стрічок та гаджетів Google. З неї здійснюється 

https://teachercenter.withgoogle.com/communities
https://plus.google.com/u/0/communities/104432969346660912374
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швидкий перехід до всіх служб Google. Угорі сторінки можна переглянути додаткові 
можливості використання Google, наприклад поштовий сервіс Google Mail (G-mail) 
(http://www.mail.google.com) – безкоштовну електронну скриньку з 7 Гб дискового 
простору для зберігання листів. Основна особливість сервісу полягає у можливості 
обміну швидкими повідомленнями, позначенні листів ярликами, що дає можливість 
зберігати один і той самий лист у кількох категоріях, а отже, швидше знаходити його 
у системі ранжування листів за ступенем важливості. За допомогою електрнної пошти 
здійснюються реєстрація користувача на інших мережевих ресурсах і сервісах, 
отримання новинної розсилки, створення поштової групи тощо. Закладки Google 
Bookmarks (http://www.google.com/bookmarks/) – це сервіс для синхронізації та 
упорядкування закладок браузера. 

Диск Google Drive (http://www.drive.google.com) є хмарним сховищем для 
збереження файлів з безкоштовним обсягом дискового простору до 15 Гбайт, містить 
хмарний офісний пакет – Google Docs. Він дає змогу зберігати будь-які файли, 
включаючи текстові документи, презентації, музику, фотографії та відео. За 
допомогою диска користувач має можливість централізовано керувати всіма своїми 
файлами, у тому числі може дозволити або заборонити іншим мати доступ до власних 
документів, отримувати у браузері доступ до файлів різних типів, наприклад, PDF-
файлів, файлів Microsoft Office, з будь-якого пристрою, на якому встановлено цю 
програму. У разі відмови персональних пристроїв файли надійно зберігатимуться на 
Диску Google. За допомогою служби Хмарний Друк Google Cloud Print 
(http://www.google.com/cloudprint/) можна друкувати з усіх додатків, якщо вони 
підтримують Cloud-Print з будь-якого пристрою в хмарі мережі на будь-який принтер 
без необхідності створення й підтримання підсистеми друку для Google. 

У Документах Google Docs (http://www.docs.google.com) за допомогою 
доступних в інтернеті текстових редакторів, що підтримують формати Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint, можна створювати, змінювати та публікувати текстові 
документи, таблиці, презентації, малюнки і форми Google. При завантаженні диска на 
робочий стіл користувача встановлюються сервіси: Таблиці Google Sheets 
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/, Презентації Google Slides 
https://docs.google.com/presentation/u/0/. Сервіс дозволяє групам працювати над 
спільними проектами у режимі реального часу. Завдяки сервісу керівник має змогу 
надавати доступ іншим особам до спільних документів за допомогою електронної 
пошти, відправивши запрошення. Отримавши запрошення, кілька користувачів 
можуть одночасно переглядати та редагувати документи, електронні таблиці та 
презентації. Вікно версій документа показує інформацію про зміни в тексті та ким і 
коли їх було внесено. Сервіс Блокнот Google Keep (http://www.keep.google.com) 
пропонує створення та збереження нотаток прямо у мережі, причому збереження 
здійснюється простим виділенням тексту. 

Календар Google Calendar (http://www.calendar.google.com) – це інструмент для 
організації навчальної діяльності: планування, складання графіків виконання робіт та 
розкладів, оповіщення колег щодо зустрічі, події, справи тощо. Сервіс створює кілька 

http://www.mail.google.com/
http://www.google.com/bookmarks/
http://www.drive.google.com/
http://www.google.com/cloudprint/
http://www.docs.google.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
http://www.keep.google.com/
http://www.calendar.google.com/
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календарів, кожен з яких може бути індивідуальним або спільним. Створюючи нову 
подію в календарі, можна додати окрему групу, що дає змогу її учасникам 
погоджувати та коментувати подію, здійснювати нагадування через електронну 
пошту. Сервіс надає засоби для імпорту й експорту записів, шо доцільно використати 
для синхронізації подій з іншими програмними складовими інформаційно-освітнього 
простору. 

Контакти Google Contacts (https://www.google.com/contacts) – це сервіс, що 
формує адресну книжку, організовуючи контакти з іншими особами, синхронізує та 
безпечно зберігає в хмарі. Оскільки сервіс інтегровано в інші служби Google - пошту, 
календар, диск та соціальну мережу, то при спілкуванні користувача з іншими 
особами Google автоматично наповнює службу інформацією про них. Однією з 
переваг послуги є можливість групувати конакти, щоб здійснювати множину 
операцій, наприклад групове розсилання поштових повідомлень, та забезпечити 
швидкий пошук. 

Групи Google Groups (http://www.groups.google.com) – послуга, що об'єднує 
користувачів за спільними ознаками. Сервіс призначений для забезпечення обміну 
повідомленнями за електронною поштою або через веб-інтерфейс, регулювання 
доступу до документів, сайтів, відеозаписів та календарів, що перебувають у 
загальному обігу, повідомлення про подію, зміни, захід, що має відбутися, тощо. 
Користувачі можуть керувати своєю участю у сформованих групах, переглядати 
повідомлення, що стосуються групи в архіві обговорень, та створювати власні групи. 

Сайт Google Sites (http://www.sites.google.com) – безкоштовний хостинг та 
конструктор сайтів на основі вікі-технології, що дає змогу користувачам створювати 
сайти закладу, сайти-портфоліо вчителів, невеликі сайти-проекти, візитки. Сайт, який 
створюються на базі цього сервісу, зберігається на серверах команії, його 
безкоштовний обсяг – 100 Мб, для користувачів Google Apps – 10 Гб. Складність 
створення веб-ресурсу не перевищує складності створення звичайних текстових 
документів. Крім того, користувачі сайту можуть працювати спільно, додавати 
інформацію з інших додатків Google, таких, як Документи, Календар, YouTube, Фото. 
Доступ може бути обмежений – з доступом до інформації тільки після авторизації. 
Детальну статистику трафіку веб-сайту та блогу можна дослідити за допомогою 
служби Аналітика Google Analytics (http://www.google.com/analytics/) 

Блог Google Blogger (http://www.blogger.com) дає змогу спільного редагування 
блогу колективом авторів, що відкриває перспективи створення колективних проектів 
безпосередньо в навчанні й вихованні, у системі підвищення кваліфікації та 
поширенні педагогічного досвіду. 

Google плюс Google+ (http://www.plus.google.com) – соціальна мережа, що дає 
можливість спілкування через інтернет за допомогою спеціальних компонентів: Кола, 
Ленти, Теми, відеозустрічі. Інформація, якою діляться учасники мережі, впливає на 
персоналізовані результати пошуку Google.  

YouTube (http://www.youtube.com) – відеохостинг, що надає користувачам 
послуги зберігання, доставки й показу відео та є одним із найпопулярніших сервісів 
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компанії Google завдяки простоті й зручності використання. Користувачі можуть 
залишати свої коментарі, оцінювати чужі коментарі, додавати анотації та титри до 
відео, створювати власний відеоканал, а також виставляти рейтинг переглянутих 
відео, якщо це погоджено з автором. Потенціал сервісу може бути використаний в 
освітніх цілях: створення шкільних каналів, тематичних роликів, освітніх та виховних 
відеофайлів. 

Фотографії Google Photos (http://www.photos.google.com) – послуга, що дає 
можливість зберігати фотографії і малюнки, створювати з них фотогалереї та 
альбоми, використовувати їх на сайтах і блогах, пов’язувати фотографії з картами 
Google. 

Чат Google Hangouts (http://www.hangouts.google.com) забезпечує обмін 
миттєвими повідомленнями, використання відео- й голосового зв'язку. Сервіс замінює 
одразу три системи для миттєвого обміну повідомленнями - Google Talk, Google+ 
Чати і сервіс відеочатів Google+ Відеозустрічі, а також онлайн-трансляцію через 
YouTube. 

Перекладач Google Google Translate (http://www.translate.google.com) – 
безкоштовна служба перекладу, що забезпечує переклад слів, речень та веб-сторінок 
57 мовами. Система працює за методом статистичного машинного перекладу, який 
полягає у тому, що при формуванні перекладу здійснюється пошук зразків у сотнях 
мільйонів документів для вибору найкращого перекладу. Якщо трапляються зразки 
документів, перекладених людьми, система пропонує прийнятний варіант перекладу. 
Оскільки переклади є переважно машинними, не всі вони досконалі, тому чим більше 
існує перекладених людиною документів певною мовою, тим якіснішим буде 
переклад.  

Новини Google News (https://news.google.com/?hl=ru&gl=UA&ceid=UA:ru) –
агрегатор новин, використовується для вибору найактуальніших новин, що 
з'являються протягом останніх 30 днів на різних новинних сайтах усього світу. На 
його першій сторінці міститься близько 200 перших символів статті та посилання на її 
повну версію. Веб-сайти можуть вимагати підписки, що зазначено в описі статті. 

Мапи Google Maps (http://www.maps.google.com) та Планета Земля Google Earth 
(http://www.google.com/intl/ru/earth/) – безкоштовні та спрощені варіанти географічних 
інформаційних систем, що можуть бути використані в процесі викладання предметів 
природничо-географічного циклу.  

Картографічний сервіс Мапи надає доступ до різноманітних мап та 
супутникових знімків усього світу, з сервісом інтегровано бізнес-довідник. Більшість 
аерознімків високої роздільної здатності зроблено з дронів, що пролітають над 
землею на висоті 240–460 м, інші зроблено із супутників. Знімки є не більш ніж 
трирічної давності та регулярно оновлюються. Серед можливостей сервісу є 
панорамний перегляд вулиць Google Street View (https://www.google.com/streetview/), 
аналіз трафіку в реальному часі Google Traffic 
(https://www.drivingdirectionsandmaps.com/traffic-conditions-on-google-map/), пошук та 
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прокладання маршрутів автомобілем, пішки, велосипедом або громадським 
транспортом [20]. 

Сервіс Планета Земля призначений для збирання, збереження й аналізу 
графічної візуалізації просторових даних i пов’язаної з ними інформації про подані в 
ній географічні об’єкти. Сервіс підключається до спеціалізованих серверів у мережі 
інтернет та завантажує мапи i графічну інформацію. Сама база містить мільйони 
супутникових й аерофотозображень різних ділянок Землі, що становить растрову 
основу Google Земля. Сервіс є унікальним інструментом для вивчення 
ландшафтознавства, фізичної географії регіонів, ландшафтної екології тощо. Він дає 
змогу щосекунди та щохвилини редагувати зображення i миттєво бачити зміни, 
здійснювати пошук та перегляд об’єктів, прокладання автомобільного маршруту та 
віртуальну поїздку, перегляд 3D-лaндшaфту i будівель, відображення сонця та тіней, 
отримання відомостей про знімки, перегляд відео у форматі Flash. У фoтoгaлepeї 
Photo для фотографій можна створювати прив’язки до географічних об’єктів, a також 
використовувати блогер та вікі для оформлення докладнішої інформації про 
географічні об’єкти [15; 20].  

Цікавими також для користувачів будуть такі геоінформаційні системи, як 
Google Місяць Google Moon (http://www.google.com/moon/) та Планета Марс Google 
Mars (http://www.google.com/mars), побудовані на основі сервісу Мапи. 

Інструмент Google Місяць створений на честь 36-річчя висадки «Аполлон-11» 
20 липня 1969 р. на супутник. Оновлювати зображення допомагає спільний проект 
NASA Ames Research Center [20]. Сервіс Марс забезпечує видиме зображення 
інфрачервоних знімків планети Марс та дає змогу користувачеві переключатися між 
даними, видимою та інфрачервоною передачею. Компанія Google у співпраці з 
науковцями NASA надала громадськості дані, які зібрано з двох місій NASA Mars - 
Mars Global Surveyor та 2001 Mars Odyssey. Програма надає доступ до нових 
покращених даних Google Марс з набагато вищою роздільною здатністю, а також дає 
можливість переглядати місцевість у форматі 3D та панорами з різних платформ 
аналогічно до до Google Street View [20]. 

Інститут культури Google Cultural Institute 
(http://www.google.com/culturalinstitute/) – оригінальний додаток, який є архівом 
світової культури і може бути використаний на уроках історії, мистецтва, літератури. 
Сервіс дає можливість користувачеві у режимі реального часу відвідати світові музеї, 
побачити твори мистецтва, ознайомитися з історією їх створення, історією культури 
та сформувати свою власну галерею творів живопису, скульптури, архітектури. До 
складу Інституту культури входить Мистецтво та Культура Google Arts & Culture, в 
якому представлено зображення творів мистецтва з музеїв понад 40 країн світу [22]. 

Сервіс Google Adwords (http://www.google.ru/adwords/) – провідна система 
контекстної реклами, що дає можливість заробити господарям сторінок з великою 
відвідуваністю. Програма автоматично доставляє текстові та графічні оголошення, 
розраховані на веб-сайт та його зміст [16]. 
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Тенденції Google Trends (http://www.google.ru/trends/) – показує, як часто 
визначається певний термін за відношенням до загального обсягу пошукових запитів 
у різних регіонах світу. За допомогою його можна підтвердити або спростувати 
запропоновану гіпотезу щодо інтересів цільової аудиторії. Дослідження кількості 
запитів у мережі інтернет висвітлює тренди, що панували в суспільстві протягом 
певного часу [8]. Google Correlate (https://www.google.com/trends/correlate/) – сервіс, 
що дає змогу дізнатися, які запити часто роблять разом із заданим, порівнювати 
тенденції в пошукових запитах. 

Google Ngram Viewer (https://books.google.com/ngrams) – сервіс, що будує 
графіки частотності вживання тих чи інших слів у російській, англійській, німецькій, 
французькій, іспанській, єврейської чи китайській літературі, зібраних у сервісі 
Google Книжки з XVI століття. 

Оповіщення Google Alerts (http://www.google.com/alerts) – сервіс, що відстежує 
в інтернеті інформацію з теми, що цікавить. 

Окрему низку продуктів Google становлять пошукові ситеми, відповідні 
кнопки яких розміщено на головній сторінці Пошукової системи Google. 

Пошуковая система Google (http://www.google.com) (програмно-апаратний 
комплекс з веб-інтерфейсом) є основним продуктом компанії та однією з найбільших 
пошукових систем інтернету, яка охоплює понад 92,74% світового ринку. Щодня 
вона реєструє близько 41 млрд пошукових запитів та індексує більш як 8 млрд веб-
сторінок. Google може відшуковувати інформацію на 191 мові. Інтерфейс Google 
містить досить складну систему запитів, що обмежує сферу пошуку окремими 
доменами, мовами, типами файлів тощо. Система використовує базу даних та 
алгоритми пошуку Yahoo, має свій веб-каталог, підтримує пошук у межах зазначеного 
веб-сайту, дає відмінні результати при пошуку ресурсів, пов’язаних з 
інформаційними технологіями [23].  

Зображення Google Images (https://images.google.ru/) – сервіс, що орієнтований 
на простий пошук зображення за назвою та розширений. Пошук здійснюється за 
фразою чи окремим словом, і система відображає всі зображення, у назвах яких є ці 
ключові слова. Розширений пошук дає можливість використовувати систему фільтрів, 
завдяки яким можна уточнювати пошуковий запит за розміром, кольором, типом, 
формою картинок, часом, форматом файлів тощо. 

Книжки Google Books (https://books.google.com/) – сервіс дає можливість не 
лише виконувати пошук книжок, а й читати їх. У цьому сервісі також є можливим 
простий і розширений пошук, який ведеться серед повних текстових оцифрованих 
книжок. Сторінка видачі результатів складається із списку отриманих результатів, що 
відображають скриншот обкладинки книжки та її бібліографічний опис. Натиснувши 
на будь-яке посилання та перейшовши до режиму бібліотеки, можна формувати 
власну, додаючи обрані книжки. 

На головній сторинці також розміщено інші пошукови системи Google, 
зокрема, Відео, Новини, Мапи, Придбання, Авіаквитки та Фінанси, що надають 
широкий спектр пошуку різноманітної інформації у просторі глобальної мережі. 

http://www.google.ru/trends/
https://www.google.com/trends/correlate/
https://books.google.com/ngrams
http://www.google.com/alerts
http://www.google.com/
https://images.google.ru/
https://books.google.com/


82 

Академія Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/) – сервіс 
використовується для пошуку наукової інформації. До функцій Академії Google 
відносять пошук за різними джерелами з однієї зручної сторінки, пошук статей, 
рефератів та бібліографічних посилань, пошук повного тексту документа в бібліотеці 
або мережі та отримання інформації про основні праці у будь-якій галузі досліджень. 
Створивши власний профіль, користувач може за єдиною формою запиту виконувати 
пошук інформації у різних дисциплінах і за різними джерелами, формувати власну 
бібліотеку та відстежувати власні публікації. Упровадження протягом останніх років 
кількох наукометричних інструментів, зокрема таких, як Google Scholar Citations, 
Google Scholar Metrics, дає змогу науковцеві отримувати статистику цитування його 
праць. Проте, на відміну від Web of Science та Scopus, Google Scholar не може 
гарантувати повноцінного сталого наукового середовища з чітким та визначеним 
переліком індексованих журналів. Окрім цього, як свідчать дослідження, в окремих 
дисциплінах Google Scholar не покриває і 85% джерел існуючої наукової інформації 
порівняно з Web of Science та Scopus. Зважаючи на це та орієнтуючись на нечіткість 
самоідентифікації Google Scholar, важливо більш обережно ставитися до неї як 
ефективної бази даних цитування [2, 14 ]. 

Висновки. Отже, використання веб-додатків Google з єдиною системою 
автентифікації всіх сервісів дає змогу користувачам формувати особистий 
віртуальний навчальний простір. Істотною перевагою сервісів є можливість спільної 
праці у режимі онлайн над будь-яким документом, проектом тощо. Інтеграція 
програмного забезпечення інформаційно-освітнього простору та сучасних хмарних 
технологій дає можливість створювати персональний кабінет користуваача, який 
міститиме документи, листи, події, контакти та інший контент, що створений або 
безпосередньо стосується його навчальної діяльності. Крім того, завдяки хмарним 
технологіям, зокрема Google Apps, можна зменшити витрати на обслуговування 
мережевих комплексів закладів освіти та підвищити якість і доступність їх 
навчальних ресурсів.  
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