
Інформаційна картка щодо використання  

веб-комунікативних технологій «викладач – студент»* 

 

1. Опис технології, що використовується. 

Google «Класс» (Google Classroom) – безкоштовний сервіс для 

організації інтерактивного навчального процесу онлайн.  

Google «Диск» (Google Drive) – сервіс для складання та роботи з 

різноманітними документами, таблицями, презентаціями. Віртуальних 

(хмарний) аналог традиційного ПО.  

Blogger – платформа для створення блогів. 

2. Назва підрозділу – кафедра англійської філології, факультет 

іноземних мов. 

3. Список викладачів, які є учасниками веб-комунікативного процесу: 

Варенко Тетяна Костянтинівна, доцент. 

4. Список студентів, які є учасниками веб-комунікативного процесу:  

Група ЯЕ-33, спеціальність: «Філологія. Переклад», факультет 

іноземних мов: 

Багдасарова Сабіна 

Бовтрук Богдана  

Авраменко Оксана 

Біленька Ольга 

Водяницька Дар'я 

Гречка Вікторія 

Корж Тетяна 

Мохаммад Мар'ям 

Новохатній  Ігор 

Носач Юлія 

Філіна Аліна 

Чепурна Дар'я 

Шаталова Світлана 

Швиденко Марія 



Шумович Аліна 

Група ЯЕ-34, спеціальність: «Філологія. Переклад», факультет 

іноземних мов: 

Біленко Ірина 

Боровик Ольга 

Вахтіна Олена 

Гавриленко Анастасія 

Голуб Дарина 

Гончарова Анна 

Давидович Дарья 

Даньшина Ольга  

Євсєєва Ксенія 

Лемешко Христина 

Овчаренко Євгенія 

Шальопа Ліна 

Шевченко Катерина 

Група ЯА-33, спеціальність: «Філологія. Мова та література», 

факультет іноземних мов: 

Адріянов Руслан  

Безугла Ксенія 

Бондар Анна 

Вакула Анастасія  

Дарвіна Марія 

Карпенко Анастасія 

Кривобок Анастасія 

Крикова Олександра 

Кудрик Юлія 

Муржа Ольга 

Пліс Валерія 

Реброва Владислава 



Скиданенко Анастасія 

Устинова Катерина 

Група ЯА-42, спеціальність: «Філологія. Мова та література», 

факультет іноземних мов: 

Родічева Ажеліка  

Анісімов Владислав 

Верменич Яна 

Іваннікова Катерина 

Кривохижина Еліна 

Оцупко Анастасія 

Пічкур Карина 

Полтаран Ольга 

5. Тип роботи, у процесі якої використовуються веб-комунікативні 

технології – навчальна (позааудиторна та аудиторна при виконанні 

практичних академічних завдань), наукова (написання курсових). 

6. Перелік програм підготовки (спеціальностей), при яких у процесі 

навчання використовуються веб-комунікативні технології:  

Програма підготовки бакалаврів «Філологія. Мова та література 

(англійська) та Переклад (англійська)», спеціальності: перекладач/викладач 

двох іноземних мов. 

7. Впровадження та використання технологій. Досягнуті результати. 

Переваги використання веб-комунікативних технологій «викладач – 

студент». 

Google «Клас» (Google Classroom) використовується для реалізації 

системи організації навчально-педагогічного процесу. 

У процесі інтерактивної онлайн взаємодії студентів з викладачем 

функціонал Google «Клас» забезпечує реалізацію наступних видів діяльності: 

 створення окремих класів за кожним окремо взятим навчальним 

аспектом / предметом або для кожної окремо взятої групи 

студентів;  



 створення оголошень для однієї або відразу декількох груп; 

 створення завдань з можливістю прикріплення посилань, 

мультимедійного контенту (у тому числі з сервісу YouTube), 

різних типів файлів, а також створення та збереження файлів на 

Google «Диску» (див. Рис. 1); 

 встановлення термінів здачі кожного конкретного завдання з 

точністю до хвилини (див. Рис. 1); 

 

Рис. 1. Створення завдання в Google «Клас» 

 графа виставлення оцінок за виконані завдання з гнучкою 

шкалою оцінювання для кожного конкретного завдання; 

 можливість відстеження виконуваних завдань в режимі реального 

часу і, при необхідності, оперативного внесення в них правок 

та/або рекомендацій, які синхронно відображаються на пристроях 

студентів (див. Рис. 2); 

 

Рис. 2. Відстеження виконання завдання в реальному часі 



 можливість редагування і коментування зданих студентами 

завдань з динамічним відображенням правок в режимі реального 

часу (див. Рис. 3); 

 

Рис. 3. Редагування й коментування завдання 

 зручна бокова панель з відображенням поточних і наступних 

завдань, упорядкованих у хронологічному порядку за термінами 

їх здачі (див. Рис. 4), а також можливість перегляду всього 

переліку завдань із сортуванням їх за статусом (перевірені / 

неперевірені) або групою (для викладача) (див. Рис. 5.);  

 

Рис. 4. Бокова панель з відображенням завдань 



 

Рис. 5. Сортування завдань 

Віртуальний клас від Google на кафедрі англійської філологіі 

факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна з вересня 2014 року реалізується в рамках викладання різних 

аспектів англійської мови, зокрема, граматики, аналітичного читання і усної 

практики. Учасниками експерименту виступають студенти 3 та 4 курсів 

перекладацького та філологічного відділень факультету. Нижче наводиться 

опис інтеграції завдань, адаптованих для роботи Google «Клас», за кожним з 

вищевказаних аспектів викладання.  

Викладання граматики. Студентам в якості завдань видаються 

граматичні переклади і різні тести для відпрацьовування певних аспектів 

граматики, виставляється термін їх виконання, а потім виконані завдання 

перевіряються, оцінюються і повертаються студентам. 

Викладання усній практики. У Google «Клас» студентам 

пропонується написання есе, перегляд тематичних відео або читання 

автентичних статей за темою, що вивчається, з необхідністю прокоментувати 

їх, відповісти на запитання і/або пройти тест (підготовлений з використанням 

Google Forms і автоматичною перевіркою). Результати тесту студенти 

отримують на свою електронну адресу одразу після його проходження. 



Ще одним видом завдання, що чудово працює у Google «Клас», є 

презентація/доповідь або діалог на задану тему, які студенти знімають на 

відео і оформляють у вигляді окремо прикріпленого відеофайлу або 

посилання на відеофайл, попередньо завантажений на сервіс YouTube. При 

цьому відеофайл, як і будь-який інший відправлений студентом файл 

(документ, архів, зображення), доступний для перегляду тільки викладачеві).  

Викладання аналітичного читання. Google «Клас» використовується 

для навчання студентів написанню анотацій і резюме статей. Механізм здачі 

та перевірки завдань тут передбачає необмежену кількість повернень 

виправленого завдання викладачем з подальшим доопрацюванням і 

повторною здачею завдання студентом (див. Рис. 6). При цьому у викладача 

існує можливість не тільки вносити правки, але й залишати коментарі з 

приводу будь-якого слова, пропозиції або частини завдання (див. Рис. 3). 

На відміну від електронної пошти, за якою також можна приймати і 

відправляти твори і резюме, в Google «Клас» під кожним завданням 

автоматично відображається динамічна таблиця, яка містить поіменний 

список студентів-виконавців цього завдання із зазначенням навпроти 

кожного прізвища поточного статусу виконання цього завдання (виконано, 

не виконано, повернено, відправлено повторно) та отриманої кожним 

студентом оцінки (див. Рис. 5 і 6). Таким чином, на сортування завдань, 

відстеження їх термінів здачі та історії редагування не потрібно додаткових 

часових витрат.  

Студентам, які користувалися даною платформою протягом першого 

семестру 2014/2015 навчального року і продовжують її використовувати у 

другому, було запропоновано написати есе-роздум про переваги та недоліки 

роботи з цим сервісом. Всі есе опубліковані на Blogger 

(http://yae33.blogspot.com/search/label/blogging; 

http://arakins13.blogspot.com/search/label/Google%20classroom). 

 

http://yae33.blogspot.com/search/label/blogging
http://arakins13.blogspot.com/search/label/Google%20classroom


 

Рис. 6. Ведомость задания 



Для підбиття підсумку і з'ясування, що ж студентам найбільше 

подобається в Google «Клас», було також проведено опитування, результати 

якого представлені у вигляді діаграми нижче. В опитуванні взяло участь 27 

осіб - студенти двох груп 3 курсу, які досі «гібридно» працюють з Google 

«Клас». 

 

Нічого доброго у використанні платформи не знайшов лише один респондент 

з 27. «Своїми» варіантами відповіді були: «можливість познайомитися з 

іншими сервісами Google», «це для нас новий досвід, хоча терміни здачі 

завдань змушують нас нервувати». 

Нижче наводиться кілька загальних вражень студентів від 

використання Google «Класу» поряд з традиційними видами роботи в класі. 

Так, для Мар'я М. «це дивовижне ноу-хау. Спочатку я була в повному 

замішанні, вважаючи, ... що ніколи не розберуся, як це працює ... Але коли я 

побачила цю програму, то через п'ять хвилин я зрозуміла, що ця система – 

найлегша у використанні для студента ... ». Оля Б. ділиться своїми 

враженнями: «Загалом, мені подобається так працювати, позбутися сірості 

та звичності, я хочу додати нові кольори у нашу студентське життя, 

імпровізувати, розвивати і робити наші уроки не тільки корисними, але й 

цікавими і захопливими. Сподіваюся, незабаром ми будемо вчити не тільки 

англійську мову, але й усі уроки за допомогою Google «Клас» та блогу». Дар'я 

Д. вважає Google «Класу» «гарною інновацією для навчання, яка відкриває 



безліч різноманітних можливостей, допомагає навчитися користуватися 

сучасними сервісами для створення документів, перевірки домашніх завдань 

або просто роботи вдома». Анастасія зазначає, що «Google« Клас» – це 

істотне досягнення у рутинній системі нашої кафедри». Оксана А. називає 

Google «Клас» «родзинкою» у своєму навчанні, вважаючи його «неймовірно 

корисною практикою для будь-якого студента», звертаючи увагу на те, що 

«жоден інший університетський курс не надавав нам таких технологічно 

удосконалених завдань». 

Google «Диск» використовується у написанні курсових і дипломних робіт. 

Його функціонал забезпечує реалізацію таких можливостей: 

- Можливість редагувати, давати поради і коментувати в реальному 

часі. При цьому слід зазначити, що залишити коментар можна до будь-якої 

частини тексту, починаючи від однієї букви, причому сам текст коментаря 

виноситься на бокову панель, не утруднюючи сприйняття тексту оригіналу. 

Кожен коментар передбачає також можливість його обговорення 

редакторами документа у форматі міні-чату. Узгодження джерел тепер також 

можна здійснювати у реальному часі. Відібрані матеріали студент завантажує 

в окрему папку на Google «Диску», а викладач переглядає їх і може відразу 

видаляти ті, які не підходять для написання конкретного проекту, та/або 

додавати ті, які студенту обов'язково необхідно опрацювати. 

- Ефективна заміна традиційних консультацій віртуальними. Google 

«Диск» надає можливість спілкування у форматі текстового, голосового і 

навіть відеочату в HD-форматі, що дозволяє істотно економити час та 

витрати на дорогу до місця зустрічі, полегшує вибір взаємно зручного часу і 

частоти проведення консультацій.  

- Відображення на боковій панелі статистики всіх змін за останні 30 

днів, що надає керівнику кожного конкретного курсового або дипломного 

проекту можливість моніторингу діяльності студента за даний період часу, а 

це у свою чергу забезпечує більш об'єктивне оцінювання курсового / 



дипломного проекту в цілому, виходячи із суми щомісячних оцінок роботи 

студента протягом всього періоду, а не тільки на підставі готового проекту, 

зданого в останній місяць до його захисту. 

- Можливість відновлення документа до будь-якої з більш ранніх 

редакцій. Іноді внесені зміни виявляються згодом не найбільш вдалим 

варіантом, і з'являється необхідність повернення до однієї з раніше 

відпрацьованих ідей. За допомогою Google «Диск» можна повернутися до 

попередніх формулювань всього за кілька кліків миші. 

- Збереження інформації. Усі зміни на сервісі Google «Диск» 

зберігаються автоматично по мірі їх внесення, тобто у разі непередбаченого 

відключення електроживлення або перебоїв з доступом до Інтернету 

інформація не загубиться. Таким чином, виконаний проект, так само як і 

будь-яку його частину, неможливо втратити через несправність програмного 

та / або апаратного забезпечення. 

- Доступність. Доступ до Google «Диск» можна отримати з будь-якого 

пристрою з виходом до Інтернет (смартфон, нетбук або «розумний» 

телевізор), а виконаний проект неможливо забути вдома, зіпсувати 

перекинутою кавою або пустощами дітей і домашніх тварин. При 

використанні Google «Диск» немає необхідності купувати офісне ПО - різні 

види файлів (документи, таблиці, малюнки, презентації, PDF-файли) 

створюються в електронному вигляді онлайн абсолютно безкоштовно.  

- Можливість оперативної перевірки на плагіат текстів курсових і 

дипломних робіт. Для перевірки того, наскільки самостійним є вся робота 

студента або окрема її частина, достатньо скопіювати відповідний текст і 

перевірити його у системах автоматичної перевірки текстів на плагіат онлайн 

(наприклад, TEXT.RU), які не тільки визначають оригінальність контенту, що 

перевіряється, але й надають перелік ресурсів, з яких матеріал було 

запозичено, а також виділяють скопійовані частини тексту в оригіналі, що 

перевіряється.  



- Складання завдань (Google Forms) з автоматичною перевіркою та 

розсилкою результатів студентам на електронну адресу (див. зразок нижче).  

 

 

 

 



Blogger використовується для організації роботи студентів з написання 

творчих робіт (творів, звітів, доповідей, резюме статей і текстів, презентацій 

тощо). При цьому, на відміну від традиційної форми виконання такого роду 

завдань, на блозі здійснюються студент-студент і студент-викладач міні-

обговорення кожного з виконаних завдань. Таким чином, студенти не тільки 

пишуть твір, а й можуть ознайомитися з творами всіх своїх одногрупників, 

обговорити порушені в них проблеми, вказати на помилки один одного, 

відповісти на питання/коментарі викладача, вдосконалюючи при цьому свої 

навички писемного мовлення. Ознайомитися з прикладами інтеграції цієї 

платформи можна безпосередньо на блогах студентів: 

http://yae33.blogspot.com 

http://arakins13.blogspot.com 

http://yaa33isamazing.blogspot.com 

http://yaa42.blogspot.com 

 

http://yae33.blogspot.com/
http://arakins13.blogspot.com/
http://yaa33isamazing.blogspot.com/
http://yaa42.blogspot.com/

