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СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ 

З ВИКОРИСТАННЯМ G SUITE FOR EDUCATION 

Є.О. Шакуров 

 

Впровадження хмарних технологій в освітній процес стимулює 

істотні зміни у начальному середовищі закладу освіти, спонукає до 

створення нового цифрового середовища, до суттєвої переорієнтації 
процесу навчання на використання електронних ресурсів дидактичного 

призначення у навчанні. Питання використання хмарних технологій в 

освітньому процесу є предметом досліджень багатьох сучасних 
науковців, зокрема, В.Ю. Бикова,н.В.Морзе, О. Г. Кузьмінської, С. Г. 

Литвинової, С. О. Семерікова, О. М. Спіріна, З. С. Сейдаметової, 

Ю. В.Тріуса, В. М. Франчук, М. П. Шишкіної. В публікаціях авторів 
розкрито перспективи використання хмарних обчислень як платформи 

інформатизації сучасних освітніх систем, переваги їх використання в 

освітньому процесі, висвітлено  функціональні можливості окремих 
середовищ. Разом з тим, поява нових інструментів потребує аналізу їх 

переваг та обмежень для навчання. Одним із таких середовищ є G Suite 

for Education, який розроблений компанією  Google для сучасної 
організації навчального процесу. 

Середовище G Suite дає змогу організовувати трансляції та запис 

занять, проводити тестування, розподіляти завдання і контролювати хід 
їх виконання. Перевагою середовища є те, що воно працює на будь-яких 

пристроях, незалежно від операційної системи, року випуску та 

параметрів екрану.  
GSuite for Education дає можливість побудувати повноцінне 

захищене інформаційно-освітнє середовище на основі інструментів і 

сервісів Google. За допомогою сервісів Google можна: обмінюватися 
повідомленнями, спілкуватися онлайн, викладати відео у мережу, 

прокладати маршрути на електронній мапі, планувати спільну роботу, 

оформляти власне портфоліо на сайті, вести персональний блог, 
створювати і спільно редагувати документи, таблиці, презентації, 

https://www.beds.ac.uk/jpd/volume-4-issue-2/teaching-with-infographics
https://www.beds.ac.uk/jpd/volume-4-issue-2/teaching-with-infographics
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створювати опитувальники, організувати власну систему управління 
навчанням тощо. 

G Suite for Education не тільки інтегрує звичні інструменти Google – 

поштовий сервіс, хмарний диск, інструменти для синхронної спільної 
роботи з текстовими документами, електронними таблицями та 

презентаціями, відеоконференцзв'язок, месенджер, календарі, 

конструктори для створення сайтів, середовище для організації 
навчальної діяльності Classromm, але значним чином розширює їх 

можливості саме для освітніх закладів. Доступ до цих сервісів надається 

освітньому закладу відповідно до положень Угоди про використання G 
Suite for Education, в якій описується порядок використання та 

поширення даних в рамках виключно основних сервісів. Google не 

розміщує рекламні оголошення в цих сервісах. 
Наприклад, Google Classroom є зручною платформою для 

організації навчання, за допомогою якої освітній процес стає 

максимально гнучким, інтерактивним, персоналізованим.  
 

 
Рис. 1. Структура папок для класів 

 
Для того, щоб розпочати використовувати Google Classroom  як 

складову GSuite for Education, навчальний заклад повинен отримати 

домен.  Після цього, школа або вищий навчальний заклад може 
отримати  до десяти тисяч ліцензій на всі складові G Suite. Разом з тим, 

є обмеження, навчальний заклад повинен мати державну акредитацію і 

статус некомерційного. 
У виділеному домені користувачі поділяються тільки на два типи: 

адміністратор і користувач (без поділу «викладач» і «студент»). 

Адміністратор формує структуру папок з визначенням прав 
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користувачів у них (рис. 2), створює й змінює облікові записи 
користувачів, створює групи методичних об’єднань, визначає обсяг 

електронного диску для кожного користувача, контролює роботу всіх 

користувачів з середовищем, визначає список додатків, доступних 
користувачам, підключати батьків для контролю за успішністю власної 

дитини, налагоджує можливість використання користувачами 

мобільного телефона для отримання повідомлень про події або виконані 
завдання тощо. 

 

 
Рис.2. Консоль адміністратора G Suite for Education  

 

При цьому права всіх користувачів однакові. Проте, серед 

користувачів окремі права мають користувачі – розробники курсів, які 
можуть редагувати власний курс, встановлювати особливі його 

налаштування. Звичайно, що в якості автора курсу може бути 

навчаємий. Це надає  нові перспективи  в ракурсі підготовки майбутніх 
учителів до використання хмарних технологій - вони отримують 

можливість створювати власні навчальні курси і відпрацьовувати 

методику їх використання в роботі з учнями в рамках педагогічної 
практики, курсових та випускних робіт, ще до того часу, як розпочнуть 

професійну кар’єру. 

Середовище G Suite автоматично формує деталізовані звіти 
(рис. 3), які містять активність користувчів, популярність й 

затребуваність створених курсів, діяльність користувачів в додатках, що 

входять до складу G Suite for Education, обсяг використаного 
електронного диска кожним користувачем, тривалість участі кожного 

користувача на відеоконференціях  тощо.  
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Рис. 3. Звіт середовища G Suite for Education про діяльність 

користувачів  
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