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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 
У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: GOOGLE FORMS
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Як свідчить світовий і  вітчизняний досвід, резуль-
тативність функціонування сучасного освітнього закладу будь-якого 
типу визначається багатьма показниками, серед яких важливе місце 
зай має ступінь упровадження в навчальний процес інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (ІКТ). Це, у свою чергу, співвідноситься з фор-
муванням комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, яке за-
безпечує розвиток предметних і ключових компетентностей, створює 
умови для подальшої успішної навчальної і професійної діяльності ви-
пускника загальноосвітніх навчальних закладів. Державний стандарт 
базової і повної загальної середньої освіти визначає інформаційно-ко-
мунікаційну компетентність як ключову і  передбачає внесок кожно-
го навчального предмета у  її формування. Для компетентнісного на-
вчання історії, яке потребує якісної візуалізації, аналізу різноманітних 
подій і процесів, проблема науково обґрунтованого впровадження ін-
формаційно-комунікаційних технологій є особливо актуальною. Щодо 
безпосередньої програми Google Forms, то здійснене дослідження має 
на меті розглянути аспекти зручності використання сервісу для роботи 
в історичній сфері діяльності.

Написання цієї статті було пов’язане з досягненням таких цілей:
— сформувати уявлення про основні теоретичні дані про хмарні 

сервіси (на прикладі хмарного сервісу Google Forms);
— визначити основні переваги та недоліки програми, сформувати 

практичні аспекти використання Google Forms у роботі історика.
Хмарний сервіс — це модель забезпечення мережевого доступу до 

обчислювальних ресурсів (мереж передачі даних, серверів, пристроїв 
зберігання даних, додатків і сервісів тощо). Першим, хто вжив слово-
сполучення “cloud computing”, був Ерік Шмідт — генеральний директор 
компанії “Google”. До хмарних технологій належать сервіси електронної 
пошти, карти місцевості, он-лайн-редактори документів та графічних 
матеріалів тощо [1].

За допомогою сервісу можна створювати анкети, запрошувати на 
заходи, здійснювати розсилки для тих, хто підписався у  анкетуванні. 
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Також існує можливість збирати статистичні дані, аналізувати резуль-
тати опитувань і тестувань.

Google офіційно представила сервіс нотаток Forms, який передба-
чає роботу з формами у «хмарі», результати опитувань та тести. Однак 
найперше завдання програми — поліпшити взаємодію між респонден-
том та опитувачем.

Сервіс Google Forms дозволяє збирати статистику опитувань, дає 
можливість здійснювати розсилку тестування електронною поштою 
і отримувати результати. Всі вони у вигляді текстового повідомлення, 
а також у вигляді зображення.

Якщо більш детально, то програма дозволяє проводити опитуван-
ня, зручно їх надсилати респондентам і збирати відповіді, а також ство-
рювати статистику на їх основі.

Важливим аспектом діяльності історика є  робота з  тестами, опи-
туваннями. Саме тому завдяки Google Forms історик має можливість 
у будь-який зручний для себе час проводити зрізи знань та отримувати 
статистику на їх основі.
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