УДК 378:018.43
Тиненик І. Б.,
вчитель математики та інформатики НВО № 33, м. Кропивницький
GOOGLE CLASSROOM – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
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У статті висвітлено особливості роботи з системою управління
навчанням Google Classroom, яка є частиною безкоштовного для
некомерційних освітніх організацій пакету Google Suite for Education.
В статье освещены особенности работы с системой управления
обучением Google Classroom, которая является частью бесплатного для
некоммерческих образовательных организаций пакета Google Suite for
Education.
In the article the features of working with a learning management system,
Google Classroom, which is part of the free for non-commercial educational
organizations of the Google Suite for Education.
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технології,

хмарні

Актуальність та постановка проблеми. Життя в інформаційному
суспільстві давно і нерозривно пов’язане із використанням різноманітних
електронних пристроїв в побуті, на відпочинку, під час трудової діяльності.
Згідно Державного стандарт однією з основних компетентностей, яку
необхідно

сформувати

є інформаційно-комунікаційна компетентність

–

здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та
відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань [1].
Щоб формувати конкурентоспроможну та успішну особистості в електронному
інформаційному

середовищі

необхідно

органічного

використання

ІКТ-

технологій під час навчання.
Аналіз останніх досліджень. За останнє десятиріччя інформатизація
освіти стала проблемою, на вирішення котрої спрямовано досить багато зусиль
та ресурсів. Основною метою залишається розробка нових освітніх технологій,
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здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для
підвищення якості навчання. Можна виокремити декілька основних сучасних
тенденцій розвитку ІКТ в освітньому процесі. Одна з провідних – створення
єдиного освітнього простору [2].
Виклад основного матеріалу дослідження. З січня 2016 року разом з
колегами працюю над створенням єдиного інформаційного середовища
навчального закладу за допомогою пакету хмарних сервісів Google Suite for
Education (раніше Google Apps for Education). Google Suite for Education – це
набір додатків, які надаються компанією Google безкоштовно для освітніх
установ у рамках обраного освітньою установою домену. До пакету входять
стандартні

Googleсервіси

плюс

система

управління

навчанням

GoogleClassroom. Кожен учень і член педагогічного колективу мають
корпоративний обліковий запис Google для навчання/роботи з адресою типу:
< ім’я>@< домен навчального закладу>. Як у всіх хмарних середовищах
збереження даних користувача відбувається в Інтернеті з можливістю
одержувати доступ до них в будь-який час і з будь-якого пристрою, з
подальшим збереженням на жорсткий диск або роботою з даними на «хмарі».
Google Classroom є унікальним додатком Google оскільки розроблена
саме для освітніх потреб. Ця платформа дозволяє використання вчителем всіх
інтегрованих інструментів пакету Google Suite, наприклад, Google Drive і Gmail,
Google FormG+.
У Класі зручно працювати і вчителю і учню. оскільки сервіс забезпечує
користувачів універсальним робочим апаратом, має зручний, інтуїтивнозрозумілий інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу.
Основні можливості Classroom:
1. Організація та приєднання до навчального курсу. Для кожного класу
створюється свій ключ доступу, який учні та інші вчителі використовують для
приєднання до навчального курсу. Або вчитель може розіслати запрошення до
свого навчального курсу використовуючи розсилку групі учнів на пошту
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кожного учня і вони відкриваючи отриманий лист натискають кнопку
«Приєднатися» і автоматично є учасниками класу.
2. Інтеграція з Google Диском. Коли вчитель використовує Google
Classroom, папка «Клас» автоматично створюється на його робочому Google
Диску. Для студентів також створюється папка «Клас» з вкладеними папками
для кожного класу, до якого вони приєднуються.
3. Різноманітні можливості для створення та розповсюдження завдань.
Всі записи в Класі відображаються як у блозі, стрічкою. Вчитель отримує
можливість

використовувати

в

Класі

дописи

4-х

типів:

«Створити

оголошення», «Створити завдання», «Створити запитання» та «Використати
наявний допис». Допис «Створити запитання» призначений для створення
запитання з короткою відповіддю або запитання, що має варіанти відповіді.
Допис «Створити завдання» призначений для створення індивідуальних
завдань. Допис «Використати наявний допис» дає можливість вчителю
використати завдання чи запитання створене в іншому класі (в своєму чи тому
до якого він має доступ). Всі чотири типи дописів дають можливість
використовувати посилання на файли будь-якого виду з Google-диска, зовнішнє
посилання та посилання на відео з YouTude. Таким чином забезпечені умови
для доступу учнів до навчального матеріалу (презентації, лекції, демонстрації,
інтерактивні завдання, тестування, додаткова література та відео-уроки),
При створенні завдання у вигляді Google-документа, платформа буде
створювати і поширювати індивідуальні копії документа для кожного учня
класу з назвою типу <назва документа> – копія - <прізвище, ім’я учня >.doc. Це
дає

можливість

давати

завдання

на

відновлення

записів,

вставлення

пропущених і завдання, що вимагають розгорнутої відповіді.
Також є можливість надання доступу для одночасної роботи над одним
документом кільком користувачам. Спільна робота розширює можливості
навчання, учні можуть допомагати один одному. Такий підхід сприяє розвитку
комунікативної компетентності.
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4. Управління часом.При створенні завдань вчитель може вказати термін
здачі роботи. Коли учень здає завдання до завершення терміну виконання, на
його документі з'являється статус «Перегляд», що дозволяє викладачеві
перевірити роботу. Після перевірки викладач може повернути завдання
студенту для доопрацювання. Воно автоматично переходить в статус
«Редагування» і учень продовжує роботу над документом. Крім того є
можливість,

щоб

публікація

з’явилась

у

потрібний

момент

часу,

використовуючи опцію «Запланувати».
5. Контроль виконання завдань і оцінювання. За усіма завданнями можна
спостерігати одночасно, і контролювати роботу над окремим завданням відразу
в декількох класах. Оцінювання можна виконувати вручну або автоматизовано,
наприклад використовуючи додаток Flubaroo. Система оцінювання може бути
адаптована під будь-яку кількість балів (автоматично 100 балів). Після
оцінювання за допомогою кнопки «Повернути» оцінка відправляється на пошту
кожного учня, хоча за необхідності можна змінити оцінку. Також є можливість
експортувати всі оцінки курсу до таблиці.
6. Комунікація в Класі. Завдяки поєднанню можливостей сервісу
«Оголошення» і коментування завдань в Класі, вчителі та учні завжди
підтримують зв'язок і слідкують за станом виконання/перевірки кожного
завдання.
7. Звіти для батьків. В Класі у вересні з’явилась ще одна дуже корисна
функція – можливість розсилки звітів батькам/опікунам учнів. Батьки
отримують запрошення на будь-яку існуючу електронну адресу і мають
можливість щодня або щотижня отримувати звіт про невиконані або
заплановані роботи і успіхи учня. За бажанням у будь-який момент опікун
може відмовитись від отримання розсилки.
Висновки. Простота у використанні, безкоштовність та високий рівень
доступності Google Classroom та інших сервісів Google, які цифровий гігант
Google

постійно оновлює та вдосконалює, дає можливість вчителям

математики та інших спеціальностей організовувати ІКТ-підтримку звичайних
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форми навчання, а також для перевернутого і дистанційного, індивідуалізувати
навчання і широко використовувати групові форми роботи. Навчання не
обмежуються лише школою. Матеріали розміщені на хмарі учні можуть
переглядати вдома для повторення вивченого на уроці, або ж для того, щоб
краще розібратись в темі, якщо при вивчені було щось незрозуміло. Для
засвоєння матеріалу кожен учень матиме змогу підібрати темп сприйняття,
обробки та засвоєння інформації. Всі перелічені переваги Google Classroom
сприяють більшій зацікавленості педагогів у використанні ІКТ-підтримки для
навчання а також позитивно впливають на мотивацію до навчання, дозволяють
побудувати цілісний, якісно наповнений навчальний курс і допомагає кращому
засвоєнню навчального матеріалу.
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