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Хмарний сервіс  — це  певне сховище даних, 
в якому вони зберігаються на певних серверах, які надають право 
в  користуванні. Першим, хто застосував словосполучення “cloud 
computing”, був Ерік Шмідт  — генеральний директор компанії 
Google.

Використання хмарних сервісів досліджували Дуглас Паркхіл, 
Джо Маккендрік, В.Ю.  Биков, М.І.  Жалдак, Джон Маккарті, Ерік 
Чанг, Чуньмяо Жен, Гуолян Цао та інші.

Представлена робота мала на меті сформувати уявлення про основ-
 ні теоретичні дані про хмарні сервіси (на прикладі Google Форми), 
визначити основні переваги та недоліки Google Форми, сформувати 
практичні аспекти використання Google Форми в роботі викладача 
історії.

Google Форми  — це  зручний інструмент, за  допомогою якого 
можна легко і  швидко планувати, складати опитування, анкети, 
тести та вікторини, а також збирати іншу інформацію. Посилання 
для заповнення форми (для відповідей на запитання тесту, анкети 
тощо) можна вислати по  електронній пошті, а  можна вбудувати 
форму у сайт або блог.

Google Форма дає нам широкий спектр можливостей викорис-
тання, в  навчальному та  науковому процесі та  полегшує роботу 
при  підготовці завдань: зникають паперові версії питань (дані 
про  опитування можуть зберігатися в  електронному вигляді). 
Основна робота з Google Формою полягає у додаванні питань. Крім 
питань, сервіс дає змогу додавати зображення та  відео з  Youtube. 
Google Форми застосовують не тільки для міні-опитувань і голосу-
вань, але й у великих дослідженнях, де кількість питань може обчис-
люватися десятками.

Отже, Google Форма дає змогу вчителям історії забезпечити 
швидке створення форм на  комп’ютері тощо. Адже за  допомогою 
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цієї програми можна зробити тестові завдання більш вдало та якісно. 
Можливість завантажити програму на  телефон або планшет дає 
змогу створювати форми будь-де, ділитися з учнями або перевіряти 
завдання.
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