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У статті розглянуто питання використання елементів інформаційно-
комунікаційних технологій на уроках інформатики, зокрема розкрито питання 
ефективного використання хмарних технологій у навчанні. 

 

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих 

країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумов-

лює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження інформаційних 

та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. Створення глобальних ві-

дкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню 

наукових знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населення до 

різноманітних інформаційних ресурсів.  

Не менш важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є на-

вчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його 

вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце у світовій 

спільноті.  

Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світо-

вого виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і 

ринку освітніх послуг.  

Інформаційні та комунікаційні компетентності у сьогоденні є основними 

для успішного розвитку учня, адже у сучасному стрімко розвиваючомуся світі 

потрібно вміти ефективно користуватися інформацією. Перед учителями інфо-

рматики особливо постає завдання навчити учнів користуватися інформаційни-

ми технологіями, причому бажано, щоб учитель під час навчання виступав фа-

силітатором. Таке навчання стимулює учнів до виявлення самостійності, розви-

187 



 

ває інформаційну культуру, уміння спілкуватися один з одним для вирішення 

поставлених задач. 

Використання проектора та комп’ютера на уроці вже для учнів не є чи-

мось особливо цікавим тому учитель повинен продумати, де і коли саме пови-

нен використати інформаційну технологію на уроці. Але, сьогодні, з огляду на 

сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи по-

дачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаш-

тований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, 

набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою ме-

діа засобів. 

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Ра-

ніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. 

Тепер же, з використанням комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, школи 

отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задоволь-

нити індивідуальних запитів кожного учня. 

Учні користуються смартфонами планшетами для власних розваг, але 

дуже рідко використовують їх для навчання. Завдання учителя показати учням 

як можна ефективно користуватися планшетом та смартфоном на уроках, та 

використовувати для свого саморозвитку, наприклад на уроці інформатики в 

9 класі можна дати учням завдання при вивченні теми «Типова архітектура пе-

рсонального комп’ютера» знайти най новіші моделі складових частин 

комп’ютера, під час такого завдання учні вчаться користуватися смартфоном 

або планшетом не як засобом розваги, а  як засобом здобування інформації.  

Корисним для вчителів та учнів буде використання сервісів Google Apps 

for Education. 

Google Apps for Education – це звичний багатьом набір сервісів Google, 

але доступний в домені edu. Той же поштовий сервіс Gmail, теж хмарне схови-

ще Drive, ті ж сервіси зі створення таблиць, документів, презентацій і сайтів 

(Sheets, Docs, Slides і Sites). 
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Відмінності Google Apps for Education від Google Apps: при створенні 

шкільного аккаунта в Google Apps for Education користувачі отримують гарантії 

безперебійної роботи і додаткові бонуси: 

– доступ до Google Classroom (вбудована в сервіс система управління на-

вчанням); 

– отримання поштового шкільного домену (замість @ gmail.com адреси 

будуть закінчуватися на @ назва школи.edu); 

– 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 %); 

– можливість адміністрування всіх створених в освітньому домені аккау-

нтів[2]; 

– безпека передачі та зберігання даних, тобто закритість та захищеність 

акаунтів вчителів і учнів, тобто ці дані не є доступними іншим користувачам 

Інтернету. 

Які сервіси Google Apps можна ефективно використовувати на уроках і 

при їх підготовці, навіть не реєструючи корпоративний аккаунт. Відповідь: 

майже всі. 

Найважливіше в роботі на уроці – це спільна робота під час якої учні ді-

ляться думками та у дискусії знаходять правильне рішення. GoogleDocs і 

GoogleSheets дозволяє в режимі реального часу відслідковувати будь-які зміни, 

внесені в документ, залишати замітки, виправлення, використовувати вбудова-

ний чат. Ідеальний інструмент для групової роботи над текстом і роботи над 

помилками. При вивченні теми «Текстовий редактор» можна користуватися 

додатком GoogleDocs, якщо на комп’ютері не встановлено ніякого іншого. Ін-

терфейс даного інструменту є схожим з усіма іншими текстовими процесорами, 

і не викликає з виконанням завдань проблем (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – GoogleDocs 
 

За допомогою GoogleForms дуже легко створювати опитувальники, вік-

торини, анкети. Ідеально підходить для домашнього завдання та самостійної 

роботи на уроці, також для проведення контрольних робіт (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – GoogleForms 
 

Відповідь учнів при тестування чи самостійній роботі приходить у вигля-

ді таблиці і є легкою для опрацювання (рисунок 3). 

Для вчителя є корисним сервіс GoogleSites та Blogger за допомогою яких 

можна створити свій сайт та блог, які є зараз обов’язковим атрибутом для  су-

часного вчителя (рисунок 4). 

При вивченні теми про чати та відео дзвінки  можна використати аналог 

Skype в GoogleApps – Hangouts (рисунок 5). 
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Рисунок 3 – Google Forms2 
 

 
 

Рисунок 4 –Blogger 
 

 
 

Рисунок 5 – Hangouts 
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Для учнів також цікаво буде скористатися додатком  Планета 

Земля. Досліджуйте світ із будь-якого місця. За комп’ютером або в дорозі ди-

віться на світ у 3D. З новими 3D зображеннями в службі Google Планета Земля 

можна здійснити політ над найбільшими містами світу в режимі 3D, як ніколи 

раніше. Минули часи, коли побачити улюблене місто з висоти пташиного 

польоту можна було лише з вікна останнього поверху хмарочоса чи з вертольо-

та. Тепер можна ширяти над обрієм, просто відкривши Google Планета Земля 

на комп’ютері чи мобільному телефоні. 

Розпочніть віртуальну пригоду. Помандруйте в далеке місце, прогуляйте-

ся в тривимірному лісі та здійсніть подорож у минуле. 

Отримайте розширені інструменти вимірювання та додаткові опції імпор-

ту, друкуйте у високій роздільній здатності тощо (рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 – Google Планета Земля 
 

Використання елементів інформаційно-комунікаційних технології на 

уроках інформатики, дає можливість поглибити та  розширити знання учнів про 

можливості використання на урокахгаджетів та розкриває цікаві можливості 

використання Інтернету та «Хмарних технологій». 
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