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ДОДАТОК GOOGLE CLASSROOM ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Потабенко О.А. – Бурхливий розвиток цифрових технологій зумовив 

трансформацію традиційної системи здобуття освіти. Залучення Інтернет- 

ресурсів до освітнього процесу вже давно стало нормою в освітніх закладах 

різного рівня та профілю. Розвитку дистанційного навчання сприяє постійне 

розроблення нових освітніх платформ та сервісів. Впровадження Інтернет- 

технологій в освітній процес визначаються розумним прагненням його учасників 

зробити навчання ефективнішим та цікавішим. Серед різноманітних віртуальних 

освітніх платформ сервіс Google Classroom вирізняється перш за все простотою у 

використанні. Він не потребуєспеціального навчання для створення курсу, а 

також надає користувачам зручний інтерфейс для керування навчальним 

процесом. 

           Це відкриває нові можливості у викладанні: створювати, перевіряти та 

оцінювати завдання в режимі реального часу, реалізувати індивідуальний підхід 

в навчанні, проводити он-лайн обговорення, консультації.  

Головними особливостями Google Classroom можна вважати: -  

просте налаштування. Викладач може організовувати декілька курсів одночасно, 

запрошувати студентів та інших викладачів, планувати навчальний процес; 

 - економія часу та паперу. Роздавати, контролювати виконання, перевіряти 

завдання можна в одному сервісі;  

- зручність. Студенти можуть переглядати завдання, планувати строки їх 

виконання відповідно до календарного плану курсу, вчасно надсилати виконані 

роботи для перевірки; 

 - доступність і безпека. Клас доступний безкоштовно. У цьому сервісі відсутня 

реклама, а матеріали та особисті дані користувачів не потрапляють до інших 

сервісів. 

Можливості платформи Google Classroom в наповненні курсу досить 

різноманітні. Це й аутентичні лекції в паперовому або відео-форматі, і відповідні 

розділи підручників, а також записи з YouTube. Крім того, сервіс надає 

можливість спільного викладання. Тобто для кращого засвоєння певного 

матеріалу викладач може запросити до 20 інших освітян. Важлива перевага 

Google Classroom - це інтегрованість з іншими сервісами Google, завдяки чому 

викладач має можливість завантажувати в Клас інформацію у будь- якому 

форматі. В цьому сенсі Google Classroom потребує від викладача добре 

продуманої програми курсу. Тільки за такої умови сервіс надасть нові 

можливості в організації навчального процесу. Щоб створити завдання, потрібно 

обрати відповідний пункт меню. Далі в діалоговому вікні вказати тематику 

завдання, дати пояснення щодо оформлення та строків виконання, прикріпити 

саме завдання. Існує можливість створювати індивідуальні завдання для кожного 



студента, а також установлювати шкалу оцінювання. Нещодавно сервіс Google 

Classroom запропонував нову форму завдання – тести.  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


