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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ GOOGLE CLASSROOM У
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
Google Classroom є системою управління навчанням, яка базується на
використанні хмарних технологій та сучасних веб-сервісів. Фактично, Google
Classroom є віртуальною кімнатою, в якій гармонійно інтегруються як основні
сервіси та додатки Google, так і легко вбудовуються різноманітні інтерактивні
інструменти для підтримки навчання (віртуальні дошки, інтерактивні вправи,
ментальні карти, електронні зошити тощо). Використання Google Classroom
уможливлює організацію як повноцінного дистанційного навчання, так і
використання його елементів на заняттях в аудиторії при безпосередній участі
викладача (змішане навчання). Ця система, що суттєво, забезпечує можливість
контролювати рівень участі студентів в обговоренні завдань, генерувати оцінки
за будь-якими стандартами оцінювання, призначати нових викладачів тощо.
Варто зазначити, що інтерфейс Google Classroom оптимізований для
роботи на мобільних пристроях різних операційних систем [1].
Під час організації навчальної практики з інформаційних систем і
технологій у фінансово-кредитних установах ми створили Google Клас
«Навчальна практика» (рис. 1), що уможливило: створити єдиний освітній

простір для студенів усіх груп спеціальності «Фінанси і кредит» (практику вели
2 викладачі); поєднати традиційне та дистанційне навчання шляхом створення
системи гібридної освіти під час проходження практики; консолідувати різні
електронні освітні ресурси на одній платформі; переорієнтувати діяльність
викладачів на розробку нових електронних засобів навчання та підвищити їх
творчу активність, рівень цифрової та методичної компетентності.

Рис. 1. Google Клас «Навчальна практика»
Наголосимо на перевагах сервісу Google Класу під час проходження
навчальної практики.
Зручність налаштування. При створенні класу автоматично генерується
певний код, який студенти, що мають аккаунт Google, використовують для
приєднання до класі. Цей процес усуває необхідність створення попередніх
реєстрів. Все, що необхідно викладачеві – повідомити зручним способом цей код
студентам або, маючи електронні адреси студентів (gmail.com), підключити їх
самостійно (вкладка «Люди»), після чого студенти отримують на електронну
адресу лист-запрошення.

Автоматизація. Коли викладач створює клас у середовищі Google
Classroom, папка «Classroom» автоматично створюється як на його Google Диску
з новими вкладеннями для кожного класу, так і на дискові кожного студента з
окремими папками для класів, до яких вони приєднуються. Це дозволяє
упорядковувати інформацію (документи, презентації, таблиці тощо) у
структурованому вигляді та зберігати її в одному місці, до якого є доступ з будьякого пристрою.
Простий інтерфейс. Робота в класі полегшується навігаційною системою,
зрозумілою для викладача і студентів на інтуїтивному рівні. У горизонтальній
навігаційній панелі ресурс містить три вкладки: «Потік», «Завдання», «Люди». В
першій відображаються активності курсу, в другій – завдання, які пропонуються
до виконання, Google Календар з розкладом занять та папка курсу на Google
Диску; у третій містяться список студентів та їх електронні адреси, а також
відомості про викладачів. Цю вкладку можна використати для налаштування
навчальних планів, додаткових матеріалів тощо.

Рис. 2. Вкладка «Завдання»
На вертикальній навігаційній панелі міститься інформація про перелік
актуальних завдань, а також структуровані в окремі блоки/теми навчальні

матеріали, перехід до яких здійснюється в один клік. І викладач, і студенти
можуть бачити всі завдання на головному екрані класу у вкладці «Потік». Це
дозволяє контролювати діяльність як у конкретному класі, так і одразу в кількох
класах. Так само в один клік викладач може додати навчальні ресурси до класу.
Це може бути запитання (відкрите або з варіантами вибору); оголошення;
завдання (що містить як один, так і кілька компонентів – документи, презентації,
відео, посилання на інтернет-ресурс тощо, а за потреби використати повторно
наявний допис.
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встановлювати терміни виконання завдань. Будь-який з елементів активностей
(завдання, запитання, оголошення) викладач може опублікувати негайно, може
зберегти у вигляді чернетки або запланувати для подальшої публікації на
конкретний день і час. Таким чином, викладач може заздалегідь спланувати курс,
а по мірі його проходження надавати студентам доступ до конкретних
матеріалів. Також при створенні кожного завдання викладач може визначити
терміни його виконання. Це дозволяє і викладачеві, і студентам контролювати
власні активності, визначати темп та планувати час для виконання завдань.
Зворотній зв’язок. Завдяки поєднанню оголошень, створених викладачем
у віртуальному класі, та інтегрованим можливостям коментування завдань, у
викладача та студента завжди є можливість комунікації (як синхронної, так і
асинхронної) і відстеження статусу кожного завдання в реальному часі. Сервіс
дозволяє також створювати опитування і тематичні дискусії. Відтак, у студентів
є можливість відповідати на поставлені запитання викладача та обмінюватися
матеріалами з іншими студентами. При цьому важливо зазначити, що освітня
взаємодія може відбуватися між викладачем та окремим студентом, а може мати
груповий чи колективний характер (наприклад, перегляд та коментування
індивідуального текстового завдання або робота над спільним проектом у
Google-презентації тощо).
Персоналізація та індивідуалізація. Усі завдання, роботи та оцінки
(виконані чи не виконані, оцінені чи ні), які були призначені у межах класу,
відображаються на індивідуальній сторінці студента. Така сторінка генерується

та автоматично оновлюється сервісом з метою автоматизації відомостей щодо
прогресу у вивченні навчального матеріалу. Незважаючи на те, що в Google
Classroom відсутній журнал оцінювання як елемент, викладач має можливість
виставити числову оцінку і сформувати відомості навчальних досягнень.
Градуйовані матеріали можна експортувати та завантажити в середовище класу
або як Google-Таблицю. Це дозволяє студентам відстежувати свій прогрес з
курсу, а також унаочнює теми, що потребують доопрацювання. Значно
розширює можливості реалізації індивідуального підходу до кожного студента
опція, що дозволяє викладачеві призначати завдання як для всього потоку, так і
поширювати індивідуальні копії для кожного або конкретного студента в класі.
Таким чином, сервіс Google Classroom під час проходження студентами
навчальної практики з інформаційних систем і технологій у фінансовокредитних установах дає можливість реалізувати індивідуальний підхід до
навчання, здійснювати інтерактивний контроль за виконанням завдань,
використовувати індивідуально-групові методи в онлайновому середовищі,
підвищити мотивацію навчання та слугує засобом реалізації концепції ресурсноорієнтованого навчання у вищій школі [2].
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