
Gmail Google+ Calendar Drive Sites 

Для постійного 
спілкування вчителів, 
учнів, батьків, 
адміністрації 

Організація 
підписки на групи 
новин користувачів, 
кіл, спільнот 

Для спільного 
планування 
шкільних подій 

GoogleДокументи. Як засіб 
організації та підтримки 
шкільного документообігу 

Публікація, 
розширення і 
анотування 
навчальних 
матеріалів 

Для доступу з єдиним 
паролем до всіх 
сервісів Google 

Участь у спільнотах 
з метою 
обговорення/роботи 
над 
проблемою/напрям
ом/галуззю 

Для спільного 
планування етапів 
навчального 
проекту 

GoogleДокументи. Як засіб 
для спільного редагування 
будь-яких документів 
проектної діяльності 
школярів та дорослих 

Спільне створення 
віртуальних 
краєзнавчих та 
екологічних екскурсій 
школярами та 
студентами 

Для реєстрації на 
інших соціальних 
сервісах 

Організація та 
висвітлення подій 
он-лайн 

Для складання 
розкладів. 

GoogleДокументи. Для 
проведення та підтримки 
уроків (наприклад, 
створення, спільного 
редагування та публікації 
текстів з малюнками, 
схемами, ілюстраціями: 
есе, казок, оповідань і 
т.д.). 

Колективне 
створення творчих 
робіт - казок, віршів, 
есе 

Організація розсилок 
групам користувачів 

Проведення 
вебінарів за 
допомогою 
трансляцій 
Hangouts in Air 

Для запису / 
реєстрації на захід 

GoogleДокументи. Як засіб 
спільного створення "карт 
знань" в рамках 
навчальної діяльності 

Колективне 
створення 
вчительських та 
шкільних тематичних 
«віртуальних 
енциклопедій» 

Спілкування з групою 
учасників у груповому 
текстовому чаті (до 
100 осіб) 

Організація 
спілкування, 
навчання, 
обговорення у 
відеокімнатах на 
відеозустрічах 

Для створення 
дошки оголошень 

GoogleДокументи. Як засіб 
створення інтерактивних 
робочих аркушів. 

Засіб для 
проведення 
мережевих семінарів 
і конференцій 

Організація 
обговорення 
проблемного питання: 
учасники групи 
висловлюють власні 
думки, обирають 
спікера, який 
узагальнює результати 
обговорення й публікує 

Для організації 
спілкування 
(створення "Кола"). 
Висвітлення подій 
он-лайн (обмін 
досвідом, 
корисними 
порадами, фото, 
статтями). Участь у 
спільнотах 

Для створювання 
термінів засідань 
унівських малих 
рад, комітетів, 
голів класів, 
учнівського 
самоврядування 

GoogleТаблиці. Для 
публікації робіт у 
"відкритому класі": на 
окремих акрушах 
працюють окремі 
користувачі. 

Узагальнення роботи 
над проектом 

Gmail дає нам 
можливість 
розповсюджувати, 
інформувати, 
поширювати, 
передавати знання та 
вміння в соціальних 
сервісах Google 

Створювати кола, 
ділитися у колі 
інформацією,приєд
нуватися в 
спільноти, 
підписуватися на 
новини, є 
можливість 
створювати події 

Для ствоювання 
свого особистого 
календаря. 

GoogleТаблиці. Для 
створення колективної 
таблиці з результатими 
просування за навчальним 
курсом/темою/модулем. 

Дуже корисний 
проект, адже скільки 
дається можливостей 
для спільквання з 
учнями, колегами. А 
також з батьками 
учнів.  

Gmaile дає можливість 
створювати і 
використовувати 
посилання з цікавою 
інформацією, 
вказівками, 
завданнями через 
листування чи в 
спільнотах, чи в колах, 
чи на загал 

Google+ дає 
можливість 
створювати події і 
запрошувати 
учасників прийняти 
участь у них 
(призначення 
зборір, засідань 
батьківських 
комітетів,...) 

Для створення 
календаря 
іменинників для 
учнів класу 

GoogleПрезентації. Для 
створення/редагування 
колективних презентацій 

Можливість 
отримувати через 
сайт новини, 
висвітлювати події, 
обмінюватися 
інформацією  



За допомогою Gmail 
можна проводити он-
лайн консультвцїі 
батьків 

 СМС-нагадування 
про події 

GoogleФорми. Для 
створення і проведення 
тестів з навчальних 
предметів 

Можна 
використовувати як 
онлайн щоденник 

   GoogleФорми. Для запису / 
реєстрації на захід 
(семінар, конференцію ...) 

 

   GoogleФорми. Для 
проведення опитувань і 
анкетування 

 

   ДискGoogle. Для 
зберігання/обміну великої 
кількості інформації та 
доступу он-лайн 

 

 


