
ХМАРНІ ПРОДУКТИ

- Сервіси Google є безкоштовними і їх активно 

можна використовувати в навчальному процесі як учням так і 

вчителям:

- Google Sites - безкоштовний хостинг;

- YouTube - відеохостинг;

- Google Forms (Форми);

- Google Drive (Диск) - єдиний простір для зберігання файлів і 

роботи з ними;

- Додатковий обсяг доступного місця всередині Gmail і Drive;

- Відсутність реклами;

- Цілодобова технічна підтримка по телефону та електронною

поштою (хоча команда Google обіцяє безперебійну роботу на 99,9%);

- Безпека передачі та зберігання даних.



1. Google Drive (Диск)

 Це хмарний простір для зберігання файлів і роботи з ними, в т.ч. колективної, наприклад, готувати спільний
проект з колегою, планувати будь-які події. 

 За допомогою цього сервісу можна завантажити до «хмари» і мати постійний доступ до будь-яких власних
файлів, у тому числі відеороликів, фотографій, файлів у форматі PDF, текстових документів та інших – всього
30 типів. При цьому кожен користувач, який зареєструється в системі Google, має можливість безкоштовного
зберігання інформації до 5 Гб і завантаження до 10 Гб. 

 Роботу на Google Диск можна розпочати, увійшовши до свого акаунту, вибравши іконку Google Диск в 
додатках Google та перейшовши до нього . Таким чином, користувач потрапляє на стартову сторінку.



Стартова сторінка Google Drive



Інтерфейс стартової сторінки містить дві
області: ліворуч – функціональну панель, 
праворуч – центральне поле, де 
зберігатимуться файли. Додавати файли
необхідно за допомогою кнопки 
«Створити» в лівій панелі. 
Натиснувши на кнопку «Створити», 
отримуємо список корисних функцій . 
Розглянемо їх детальніше. 

Функція «Папка» створює на Диску 
папки, пропонуючи користувачеві вказати
їх назву. 

Функції «Завантажити файл» та 
«Завантажити папку» дають можливість
вам завантажити файл чи папку з ПК. 
Натиснувши на одну з функцій, необхідно
обрати файл або папку для завантаження
на комп’ютері. Завантажиться файл чи
папка на Google Диск. 

Функції «Google Документи», «Google 
Таблиці», «Google Презентації», «Google 
Малюнки» та «Google Мої карти» 
дозволяють перейти до створення та 
редагування відповідних файлів
безпосередньо онлайн. 

Функції «Google Форми», «Google Сайти» 
будуть розглянуті детальніше в розділах
відповідно. 

Функціональні можливості кнопки «Створити» 



 Створення нової папки на Google Диск



В лівій функціональній панелі міститься також навігація по мітках: 
-Мітка «Відкриті для мене» – це ті файли, які створені в мережі Інтернет, і до них є вільний доступ (створили друзі, 
колеги, учні й інші користувачі, які надали файли у спільний доступ для всіх). 
-Мітка «Останні» відображає в хронологічному файли, з якими працював користувач. 
-Мітка «Фотографії Google» буде містити фото, які завантажуватиме користувач. 
-Мітка «Із зірочкою» міститиме файли, які користувач позначуватиме зірочкою для їх полегшеного пошуку. 
-Мітка «Кошик» містить непотрібні файли та папки, які користувач видалив з Диску. При очищенні Кошика файли, 
що там знаходяться, видаляються назавжди. 
Праворуч у верхньому куті, відразу під значком акаунту, розташовані піктограми, що допоможуть налаштувати
інтерфейс сервісу Google Диск. 
Піктограма «Режим списку» або «Режим таблиці» впорядкує наявні папки та файли у відповідних режимах. 
Обираючи піктограму «Налаштування» відкриється віконце із наступними закладками: 
-Закладка «Налаштування» містить у собі наступні вкладки: 
«Загальні» (відкривається автоматично, першим у списку показується обсяг пам’яті що використовується акаунтом. 
Також можна конвертувати завантажені файли, обрати мову, визначити онлайн чи офлайн режим, визначити
щільність розташування та інші). 
«Сповіщення» (можна налаштувати сповіщення про зміни). 
«Керування програмами» (перелічені програми, що під’єднані до Диска. У ній також можна під’єднати інші програми, 
обравши у верхній частині «Підключити інші додатки». 
-Закладка «Завантажити додаток» передбачає завантаження Диску на ПК. 
-Закладка «Комбінації клавіш» демонструє комбінації клавіш для використання при роботі з Диском. 
-Закладка «Довідка» надає можливість отримати допомогу з різних питань безпосередньо від розробників. 
Обравши певний файл (підсвічений синім) та натиснувши піктограму «Показати деталі» побачимо дві закладки: 
-Закладка «Деталі» (надає можливість дізнатися інформацію про файл: тип, розмір, де розташований, хто власник, 
коли змінено, відкрито та створено, доданий опис, та хто має право доступу). 
-Закладка «Активність» (відображає роботу над цим документом, тобто, активність – коли створили, перейменували
тощо). 



 Піктограми для налаштувань інтерфейсу Google Диск 



 В основному центральному вікні над списком папок та файлів розміщується ще одна панель інструментів «Дії» . Ця
панель доступна лише за умови, що файл, або папка обрано (підсвічується синім кольором). 

 Панель інструментів зображена у вигляді піктограм (на рисунку зображено синіми номерами): 

 1. «Посилання для спільного доступу» (дія дозволить увімкнути доступ за посиланням (підсвітиться зеленим), 
якщо доступ потрібно вимкнути, то перемикач необхідно перетягнути вліво й він стане сірим. Тут же можна і 
увімкнути функцію «Налаштування спільного доступу»). 

 2. «Надати доступ до файлу....» (ця дія дозволяє надати різні варіанти доступу до файлу: «Можуть редагувати», 
«Можуть коментувати» та «Можуть переглядати»). 

 3. «Попередній перегляд» (дозволяє переглянути файл, не відкриваючи його, за допомогою необхідної програми). 

 4. «Вилучити» (дозволяє видалити обраний файл чи папку до Кошика). 

 5. «Додаткові дії» – при натисканні відкривається вікно із закладками: 

 -«Відкрити за допомогою» (дозволяє обрати додаток, за допомогою якого можна відкрити обраний файл); 

 -«Перемістити в...» (дозволяє перемістити файл до папки на Диску); 

 - «Додати зірочку» (дозволяє позначити файл зірочкою для його швидкого пошуку); 

 - «Перейменувати» (дозволяє перейменувати обраний файл); 

 - «Показати деталі» (відкриває бокову панель інформації про файл із вкладками «Деталі» та «Активність»); 

 - «Керувати версіями» (дозволяє обирати стару або нову версію файлу); 

 -«Зробити копію» (дозволяє копіювати документ на Диск); 

 -«Завантажити» (дозволяє завантажити файл на ПК). 

 Над усіма кнопками та інструментами в центрі вікна завжди знаходиться доступна система «Пошук на Диску», що
дозволяє здійснювати пошук серед власних папок та файлів, які зберігаються на Google Диску. 



Панель інструментів «Дії» 

Сервіс Google Диск відкриває для педагогів надзвичайно широкі можливості в навчальному процесі (підготовка
до занять, використання на заняттях, диференційоване навчання, створення навчального середовища), методична 
робота (спільна робота в методичних комісіях, творчих групах, самоосвіта тощо), робота з батьками, 
громадськістю тощо. 



2. Google Sites (Сайти)

Google Sites (Сайти) – веб-сервіс, що дозволяє користувачам створювати сайти в домені G Suite Basic або на 
зовнішніх ресурсах. Користувач може створити сайт за допомогою веб-інструменту, а потім надати доступ до нього
групі інших користувачів або ж зробити його вільнодоступним.

Власник сайту сам вирішує, хто має право відвідувати сайт та редагувати його контент.

Етапи створення сайту засобами Google
Для цього необхідно увійти до свого акаунту (або на Google Диск), натиснути на функцію «Додатки Google», 
перейти до низу та натиснути «Інші продукти від Google». Відкриється нова вкладка в браузері «Продукти Google», 
в якій потрібно обрати пункт «Sites» Інтерфейс «Продукти Google» 



Відкриється сторінка Google Sites рисунок: Інтерфейс сторінки «Google Sites» 

На ній зверху знаходиться віконечко, де відображається інформація про право власності на сайт (у меню можна обрати кому 
належатиме сайт), область відображення списку створених користувачем сайтів, унизу ліворуч знаходиться кнопка, що
дозволяє перейти до класичної версії Google Сайти, внизу праворуч – кнопка «+» для створення нового сайту.



Натиснувши кнопку «+», користувач потрапляє в середовище засобу створення веб-сторінок з 

дуже інтуїтивно зрозумілим та простим інтерфейсом: Інтерфейс новоствореної
сторінки сайту 



У верхній області розташовано назву сайту (змінити яку можна навівши курсор та натиснувши на 
неї), панель інструментів з наступними інструментами: 

«Скасувати останню дію», «Повторити останню дію»; 

«Попередній перегляд»: 

«Копіювати посилання на опублікований сайт»; 

«Додати редакторів»; 

«Більше»: Статистика сайту, Надіслати відгук, Довідка, Ознайомитись. 

Праве бокове меню містить три вкладки «Додати», «Сторінки», «Теми», за допомогою яких можна
редагувати сайт. 

Вкладка «Додати» дозволяє користувачеві додавати на сторінку різні види контенту, а саме: 

- текст (за допомогою кнопки «Текстове поле»); 

- зображення або фото (за допомогою кнопки «Зображення»); 

- інший сайт (за допомогою кнопки «Вставити» URL-адресу або HTML-код із сайту, який потрібно
вбудувати); 

- файли з ПК (за допомогою кнопки «Завантажити»); 

- компонент роздільник між контентом (за допомогою функції «Роздільник»); 

- файли з Google Диску (за допомогою функції «З Диска»); 

- інші сервіси Google (Youtube, Календар, Карта); 

- документи Google (Документи, Презентації, Таблиці, Форми, Діаграми). 

Сайт може містити як одну сторінку (наприклад, сайт-візитівка), так і декілька сторінок. 



Вкладка «Сторінки» бокового меню надає можливості користувачеві створити нові сторінки та робити певні дії зі вже
існуючими. Щоб додати нову сторінку, потрібно натиснути піктограму «Створити нову сторінку», розташовану внизу вкладки 
«Сторінки». 

Вкладка «Сторінки» також містить перелік вже існуючих сторінок, натиснувши на які випаде підменю із діями, що може
виконувати користувач із сторінкою: 

«Установити як домашню сторінку»; 

«Копіювати сторінку»; 

«Перейменувати сторінку»; 

«Створити підсторінку»; 

«Вилучити з панелі навігації». 

Створення та керування сторінками сайту 



Сервіс Google Сайти надає користувачеві 6 шаблонів тем для дизайну сайту. Їх можна знайти у вкладці «Теми» 
бокового меню. Користувач може обирати не лише тему дизайну сайту, але й змінювати стиль шрифту в межах 
запропонованих варіантів. 

Шаблони тем. Налаштування дизайну сайту 



Окрім теми, користувач має можливість змінювати дизайн верхнього колонтитулу: достатньо навести курсор миші
на область верхнього колонтитулу, і з’явиться панель редагування , яка містить опцію зміни/завантаження
зображення, повернення до налаштувань теми, а також тип верхнього колонтитулу (сервіс пропонує три типи
верхнього колонтитулу: «Великий банер», «Банер», «Лише заголовок»). 

Панель редагування верхнього колонтитулу 



Змінювати дизайн розділів, а також копіювати та видаляти їх можна завдяки інструментам, розташованим ліворуч
біля розділу: 

«Фон розділу» – дозволяє обрати один з трьох запропонованих стилів розділу або ж обрати/завантажити власне
зображення

«Копіювати розділ» 

«Видалити розділ» 

Редагування розділу сторінки



Якщо сайт готовий до опублікування, залишається налаштувати параметри публікації в розділі «Параметри
публікації», що знаходиться у схованому меню кнопки «Опублікувати». В тому ж меню доступні функції перегляду 
опублікованого сайту та скасування публікації . Як бачимо, працювати з Google Sites легко й зручно. Сервіс Google 
Сайти дозволяє безкоштовно й швидко створити необхідний Інтернет ресурс звичайному користувачеві з 
мінімальним набором ІКТ-навичок. 

Параметри публікації



3. Google Forms (Форми)

Google Forms (Форми) – зручний інструмент для планування заходів, створення анкет, опитувань, тестів та збору іншої інформації. Google 
Форми передбачає інтеграцію з електронними таблицями Google для автоматичного збереження відповідей респондентів. 

Серед особливостей Google Форм можна виокремити наступні: 

- створений тест чи анкета стає доступною для респондентів відразу після публікації, в той же час її можна редагувати, відкривати для 
отримання відповідей та закривати після завершення опитування; 

-форму можна вбудувати на сторінку сайту чи блогу, звідки без жодних проблем її можуть заповнити потенційні респонденти; 

-сервіс автоматично генерує електронну таблицю для збору та опрацювання отриманих відповідей, яка відображає результати опитування в 
форматі таблиці або фільтрованого списку; 

-електронна таблиця із результатами опитування має всі функції та можливості звичайної електронної таблиці Google; 

-сервіс дозволяє переглянути відповіді всіх респондентів та окремо по кожному без електронної таблиці з побудовою відповідної
статистики; 

-сервіс дозволяє також переглянути результати опитування в форматі діаграм та графіків зі статистичними даними в якісному та 
відсотковому форматі; 

- кожному завданню можна присвоїти певну кількість балів, призначивши правильні відповіді, й в підсумку система автоматично 
визначатиме правильні відповіді; 

- підсумок відповідей у графічному та числовому форматі генерується сервісом автоматично та публікується в мережі за окремою адресою, 
доступ до якої можна відкрити окремим користувачам, опублікувати в Інтернеті, розмістивши в блозі чи на сайті. 

Для того, щоб розпочати роботу зі створення форми, необхідно зайти на Google Диск та натиснувши на кнопку «Створити» обрати вкладку 
«Google Форми». Відкриється нова форма . Назву форми необхідно ввести в рядку «Форма без назви», автоматично назва відобразиться й у 
верхньому лівому куті. Під назвою можна додати опис форми. 

У верхній частині Форми ліворуч від іконки користувача розташовано панель інструментів , яка містить: 

-кнопку «Надіслати» (надає можливість користувачу поширювати створену форму декількома способами: електронною поштою з 
функцією додавання форми до електронного листа, посиланням з можливістю генерувати коротку URL-адресу, створенням HTML-коду для 
вставки його на сайт або блог, а також через соціальні мережі Google+, Facebook та Twitter); 

- піктограму «Настройки» (для налаштування форми; містить вкладки «Загальна», «Презентація», «Тести»); 

- піктограму «Попередній вигляд» (дозволяє переглянути створену форму в окремому вікні в такому вигляді, як її побачить респондент); 

- піктограму «Палітра кольорів» (дозволяє змінювати зовнішній вигляд форми, обравши запропоновані кольори і теми або завантаживши
власні зображення). 



Інтерфейс Google Форм 



Інструменти Google Форм 



Робота безпосередньо з питаннями та відповідями здійснюється у центральному вікні за допомогою бокової панелі
інструментів, яка знаходиться праворуч та містить інструменти, зображені внизу. Робоча область має також вкладки 
«Запитання» (редагування форми відбувається саме в цій вкладці) та «Відповіді» (відображає статистику відповідей). 

Інструменти для створення форми



Отже, для створення форми (наприклад, анкети для опитування) необхідно: 
1. Ввести назву опитування в рядку «Форма без назви» 
2. Натиснути на боковій панелі інструментів значок «Додати запитання», при цьому з’явиться блок запитання та відповідей. 
3. Ввести запитання в рядку «Запитання без назви». 
4. Натиснути на напис «З варіантами відповіді» ліворуч від самого запитання (цей тип відповіді обрано автоматично) та у випадаючому
списку обрати тип запитання: 
- «З короткими відповідями» (відповідь декількома словами (прізвище та ініціали, номер групи, дисципліна тощо)); 
- «Абзац» (текст, що складається з декількох речень); 
-«З варіантами відповіді» (використовується для вибору однієї правильної відповіді, є можливість додавання своєї відповіді; підходить
для створення тесту); 
- «Прапорці» (використовується для вибору декількох правильних відповідей, які потрібно відмітити «пташкою», є можливість
додавання своєї відповіді; підходить для створення тесту); 
- «Спадний список» (вибір однієї відповіді з запропонованого переліку; підходить для створення тесту); 
- «Лінійна шкала» (для визначення того, наскільки респондент згоден чи не згоден з даним запитанням); 
- «Таблиця з варіантами відповіді» (таблиця для встановлення відповідностей); 
- «Сітка прапорців» (таблиця для вибору декількох правильних відповідей в кожному рядку, підходить для встановлення
відповідностей); 
- «Дата» (для питань на знання точної дати – число, місяць, рік); 
- «Час» (аналогічно «Даті», тільки має на увазі точне введення годин, хвилин і секунд). 
5. Заповнити обраний тип відповіді. 
Запитання можна також зробити обов’язковим для проходження, видалити його або копіювати; існує й можливість перемішувати
відповіді. Це можна зробити за допомогою інструментів, розташованих внизу блока для запитань. 
Створення тесту дещо відрізняється від створення опитувальника. Перед тим, як створювати тести, бажано здійснити певні
налаштування та увімкнути такі опції інструменту «Настройки» на верхній панелі інструментів: 
-у вкладці «Загальна»: 
-можна увімкнути функцію збору електронних адрес та сповіщення про заповнення форми; 
- дозволити проходити тест лише 1 раз для кожного користувача, увімкнувши функцію «Обмежити до однієї відповіді»; 
-у вкладці «Тест»: 
-дозволити здійснювати оцінювання відповідей, натиснувши «Увімкнути оцінку». Після її активації виникає можливість визначити
правильні відповіді та обрати бали для оцінювання. Для цього необхідно повернутися до шаблонів запитань та по черзі обрати кожне
запитання, після чого в лівому нижньому куті поля запитання з’являється функція
«Ключ опитування» . Ця функція дозволяє присвоїти правильним відповідям бали та додати відгук до відповіді . 



Налаштування параметрів для тесту у вкладці «Загальна» 



Налаштування параметрів для тесту у вкладці «Тести» 



Функція «Ключ опитування» для тестів



Налаштування оцінювання у вікні «Ключ опитування» 



Налаштувавши тест або опитувальник можна відправляти його респондентам. Після відправки
форми розпочнеться збір відповідей. Тепер можна переходити до функції «Відповіді». У вікні, що
відкривається, можна відразу побачити статистику відповідей, вкладки «Усі відповіді» та «Окремий
респондент», піктограму електронної таблиці у правому верхньому куті, натиснувши на яку можна її

створити: Підсумок відповідей в електронній таблиці



Окрім того, в додатковому меню можна налаштувати функцію сповіщення про нові відповіді, обрати місце, де вони 
зберігатимуться, завантажити відповіді окремим файлом, роздрукувати відповіді, видалити їх, а також від’єднати
форму від електронних таблиць, до яких система прив’язує відповіді автоматично. Вікно функції «Відповіді» з 
відображеним результатом :

Зручність використання Google Форм полягає в тому, що викладач може переглядати відповіді учнів поіменно із
зазначенням дати й часу, коли дана форма опрацьовувалася. 



4. YouTube- канал

YouTube – це безкоштовна онлайн-служба для роботи з потоковим відео, яка надає можливість всім

бажаючим переглядати та надсилати власні відео. Завдяки простоті та зручності використання сервіс

YouTube став одним з найпопулярніших сервісів для розміщення відеофайлів. 

 Відео з YouTube можна завантажувати для офлайнового перегляду за допомогою ряду сторонніх
засобів (наприклад, SaveTube) і плагінів для браузера (наприклад, UnPlug або VideoDownloader
для Firefox). Найголовнішою характеристикою даного сервісу є те, що він безкоштовний. 
Завантажувати власне відео можна безкоштовно. Потрібно просто зареєструватись, та створити
власний канал. Це дуже просто. Достатньо буде авторизуватися на YouTube під тим же логіном, 
що й акаунт Google. Увійшовши до YouTube користувач потрапляє на головну сторінку , на якій
ліворуч розташоване бокове меню з розділами «Головна», «Популярне», «Підписки», «Бібліотека», 
«Фільми», «Налаштування», «Довідка», «Надіслати відгук». В центрі розташовується область, в 
якій розміщені рекомендовані сервісом відео. Зверху міститься рядок пошуку, а також
інструменти: 

 «Завантажити» (дозволяє користувачу завантажити власне відео на свій канал); 

 «Додатки YouTube»: 

 YouTube TV; 

 YouTube Gaming; 

 YouTube Музика; 

 YouTube для дітей; 

 Академія для авторів; 

 YouTube для виконавців. 

 «Сповіщення» (сповіщення про дії користувача, загальні сповіщення тощо). 



Інтерфейс сторінки YouTube 



 Для створення
власного каналу на 
сайті YouTube
необхідно розкрити
список, що випадає при 
натисканні на іконку
користувача та обрати 
зі списку меню пункт 
«Мій канал». 

Меню користувача



 Користувач потрапить на власну сторінку свого каналу, куди зможе завантажувати відео та ділитися ними з 
іншими. Сервіс надає можливість



 Сервіс надає можливість

 користувачу персоналізувати канал, надати йому назву, оформити зображення каналу, додати значок каналу, 
здійснити інші налаштування. Для цього потрібно натиснути кнопку «Персоналізувати канал» та значок 
«Налаштування каналу», увімкнути потрібні пункти меню, що з’явилося, та натиснути кнопку «Зберегти». 

Налаштування каналу 



Для того, щоб завантажити відео, потрібно натиснути піктограму «Завантажити» у правому верхньому куті
сторінки та вибрати файли для завантаження. Завантаженим відео можна ділитися в соцмережах або через 
посилання. 

Завантаження відео на канал 



Для педагогів можливості, які надає сервіс YouTube, є просто 
унікальними: можна створювати навчальне відео, завантажувати на 
свій канал і показувати його на власному сайті. Цей відеоролик можуть
переглядати учні, а також колеги по роботі. Кожен з них може
створювати власне відео, завантажувати його на сервер YouTube, 
обмінюватись між іншими користувачами такими відео. Можна
створити цілу групу освітян, які б створювали такі відеоролики. 

Відеоролики не обов'язково завантажувати на власний сайт, достатньо
скопіювати відповідний код, що знаходиться на YouTube біля
відповідного відоролика і вставити його у фрагмент коду сторінки свого
сайту. 

Завантажене відео можуть переглядати всі користувачі та гості YouTube, 
проте права на перегляд відео можна змінювати. Як говорилось вище, 
YouTube використовує технологію Flash. Це означає, що переглядач
відео створений за допомогою Flash (тобто, щоб переглянути відео на 
ПК, потрібно мати на ньому модуль Macromedia Flash), а це означає, що
немає ніякої залежності від встановлених на комп’ютері кодеків. 



Загалом з’явилися помітні зрушення у підвищенні інформаційної
грамотності не тільки учнів, але й педагогів, які безпосередньо
працювали з хмарними сервісами та розробляли дидактичний

матеріал. Застосування педагогами закладу хмарних та web-
технологій надає можливість легкого та швидкого доступу до 
дидактичного забезпечення процесу навчання; розширення і 
зміцнення професійних зв’язків між окремими педагогами; 

підвищення рівня власної кваліфікації та професійної майстерності. 
Проте, повільний темп інформатизації освіти взагалі, і професійно-

технічної зокрема, не дозволяє педагогам використовувати
навчальний потенціал Інтернету в повній мірі. В повсякденній

педагогічній практиці існує ряд проблем: це і застаріле технічне та 
програмне забезпечення навчального процесу, неякісний інтернет-

зв’язок, відставання рівня ІКТ-компетентності педагогів від сучасних
потреб освіти, психологічна неготовність більшості педагогів до 

застосування хмарних та web-технологій в своїй професійній
діяльності. 

Дякую за увагу!


