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Нині в системі освіти дистанційне навчання набуває популярності серед 

студентів та викладачів. Для забезпечення організації вивчення дисциплін на 

відстані застосовуються online платформи, наприклад, Moodle, Google Classroom 

та ін.  

Навчальна платформа Moodle вже застосовується довгий час, а веб-сервіс 

Google Classroom є відносно новим. 

Оскільки багато хто ще не мав досвіду використання веб-сервісу як 

провідного засобу проведення і керування навчальним курсом, слід 

охарактеризуємо його особливості використання, переваги та недоліки у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців ЗВО. 

Сучасні майбутні фахівці мають постійно орієнтуватися в новинках сфери 

ІКТ для здобуття освіти на високому рівні, а викладачі повинні підтримувати 

інтерес студентів до вивчення дисциплін та спрямовувати їх використовувати 

можливості осучаснення професійної підготовки. 
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У навчальний процес, враховуючи сучасні реалії, викладач повинен 

застосовувати нові методи подачі інформації. Одним із таких є застосування веб-

сервіс Google Classroom. 

Google Classroom є безкоштовним веб-сервісом створений Google для 

використання навчальними закладами для спрощення створення, поширення і 

класифікації завдань електронним шляхом. Мета сервісу полягає у прискоренні 

процесу поширення файлів між викладачами і студентами [4]. 

Сервіс Google Classroom складається з: Google Drive (створення і обмін 

завданнями); Google Docs, Sheets and Slides (написання); Gmail (спілкування); 

Google Calendar (створення розкладу). Також, студентів приєднують до класу 

через код класу або через аккаунти gmail. У окремо створену окрему папку на 

Google диску студенти можуть подавати виконані завдання, які оцінюються 

викладачем. За допомогою мобільних додатків, доступних на iOS і Android, 

студенти можуть: робити фото та прикріпляти їх до виконаних завдань; 

обмінюватися файлами з інших додатків; мати оффлайн доступ до інформації. 

Зокрема, викладач має можливість відстежувати процес вивчення дисципліни 

студентів, оцінювати виконані завдання, коментувати [2]. 

У Classroom є можливість викладачам архівувати курси, що вивчаються. 

Після архівування курсу, викладачі та студенти можуть переглядати його. 

Сервіс Google Classroom як частина програми GSuite for Education не 

відображає жодної реклами та дані користувачів не скануються і не 

застосовуються у рекламних цілях [4]. 

До недоліків використання сервісу Google Classroom можна віднести такі: у 

Google Classroom немає можливості працювати у вебінарній кімнаті, хоча можна 

застосувати можливості YouTube або Google Hangouts для проведення онлайн 

зустрічей зі студентами; у відкритій версії Google Classroom немає електронного 

журналу [5]. 

До переваг застосування веб-сервісу Google Classroom належить 

доступність до здобування знань та інших освітніх процесів як у всіх хмарних 

середовищах, де збереження даних користувача відбувається в Інтернеті, є 

можливість доступу до них в потрібний час та з любого місця, подальшим 

збереженням на ПК; роботою з даними у «хмарі».  

Унікальність Google Classroom у тому, що додаток Google, створений для 

освітніх потреб. Вік надає можливість використовувати усі інтегровані 

інструменти пакету Google Suite (Google Drive і Gmail, Google Form G+) [3]. 

У веб-сервісі Google Classroom зручно працювати викладачам та студентам. 

Він надає користувачам можливість працювати з універсальним робочим 

апаратом, має зручний, зрозумілий інтерфейс та певні можливості для здійснення 

професійної підготовки майбутніх фахівців ЗВО. 
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Сучасний фахівець – це людина, яка вільно володіє інформаційними 

технологіями і прагне вдосконалювати свої знання, здобувати нові навички, що 

значно розширюють можливості самореалізації.  

Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і 

телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю 

викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з 

матерiалами iнформацiйної мережi. http://moodle.org – головна сторінка проекту.  

Система Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) – навчальна платформа призначена для об’єднання викладачів, 

адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для 

створення персоналізованого навчального середовища.  

 
Рис. 1. Сайт коледжу 


