
Впровадження Google Apps  
в навчально-виховний процес 

Комунальний заклад 
 "Навчально-виховне об'єднання № 25 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний 
ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра"  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" 
 



Готовність вчителів до роботи в середовищі  

• З 2013 р. в закладі працює творча група вчителів з проблеми 
«Впровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес». 

• Протягом цього часу проведено навчання вчителів закладу з таких 
питань: 
 створення та ведення блогів; 
 створення презентацій в Prezzi; 
 створення дидактичних матеріалів в середовищах   Jigsawplanet 

(створення пазлів), Imagechef (створення хмарок тегів), 
LearningApps, Calameo; 

 створення web-квестів; 
 робота з Google документами, Google таблицями, Google 

презентаціями; 
 створення Google форм та календарів; 
 використання дошки Padlet. 
 
 
 Середовище Google 

Apps  



• Загальношкільна спільнота, що об'єднала всіх учасників 
навчально-виховного процесу. 

• Внутрішня захищена шкільна мережа. 
• Відсутність спаму та реклами. 
• Внутрішня корпоративна пошта. 
• Банк нормативних документів. 
• Робота над спільними документами. 
• Система спільного планування. 

 
 

Структура Google Apps в НВО №25 

Учні 

Батьки  
Вчителі  

Адміністрація  

Домен:  
nvo25.kirovograd.ua 

Хмарні сервіси 

Додатки Google 

Тести он-лайн 

Блоги, сайти 



• Домен навчального закладу: nvo25.kirovograd.ua. 
• 1114 користувачів. 
• 1 аккаунт на родину. 

• Групи: 

 Адміністрація (закрита група); 

 Викладачі (всі вчителі) – віртуальна учительська; 

 МО класних керівників; 

 МО вчителів фізики, математики, інформатики та трудового навчання; 

 ЦМО філологів (українська,зарубіжна); 

 МО фізична культура; 

 МО вчителів хімії, біології, географії; 

 МО вчителів іноземної мови (англійської та німецької); 

 МО вчителів суспільствознавчих дисциплін; 

 МО Початкова школа; 

 ЦПВ "Ліра«; 

 Шкільний Парламент; 

 Загальношкільний батьківський комітет; 

 Інтерактивна приймальня; 

 Групи класів (за бажанням учнів). 

• Classroom: 

 1-А 

 … 

 11-Д 

 

Структура Google Apps в НВО №25 

Всього 37 класів, відповідальні за роботу 
Класу – класний керівник. 
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• Контроль над роботою середовища. 

• Електронне листування. 

• Інтерактивна приймальня. 

• Спільне оформлення звітів та іншої документації. 

• Створення банку нормативних документів. 

• Створення системи спільного планування. 

Google Apps для адміністрації закладу 

Адміністрація  

Група «Адміністрація» 

Група «Викладачі» 

Групи МО, за які відповідає  
(може бути декілька) 

Група «МО класних керівників» 

Classroom (34 класи) 

Електронна пошта nvo25.kirovograd.ua  
(інтерактивна приймальня) 



Google Apps  для вчителів закладу 

Група МО з навчального предмета 

Група «МО класних керівників»,  
якщо є класним керівником 

Група «Викладачі» 

Classroom (класи, в яких вчитель працює) 

Вчителі  

Хмарні сервіси 

Додатки Google 

Тести он-лайн 

Блоги, сайти 

Classroom (якщо класний керівник 
відповідає за свій клас) nvo25.kirovograd.ua 

• Google Apps для вчителя - віртуальна учительська, що розбудовується на принципах 
добровільності, ієрархії, відкритого обміну даними, колективного використання даних, 
авторського права, миттєвого зворотного зв’язку. 

• У віртуальній учительській використовують такі типи документів: спільного використання, 
документи-шаблони, для ознайомлення, до виконання. 

• Позитивні сторони впровадження «віртуальної учительської»: доступ до даних будь-де і будь-
коли, доступність і прозорість даних, швидкість інформування педколективу, збір та 
зберігання усіх даних в одному місці, середовище для обміну досвідом і навчання вчителів, 
прозорість діяльності кожного вчителя, автоматизація й уніфікація звітності, залучення 
педагогів до управління, організація спільної роботи тощо. 



• Спілкування з однокласниками. 
• Розміщення новин, повідомлень про життя класного колективу. 
• Отримання повідомлень від вчителів про шкільні та класні заходи, 

зміни в розкладі, домашні завдання. 
• Дистанційне навчання. 
• Отримання консультацій у вчителів. 
• Виконання тренувальних вправ, тестів, контрольних робіт. 
• Можливість створювати власні об'єднання й вирішувати нагальні 

питання.  
 

Google Apps для учнів закладу 

Учні 

Група «Учнівський Парламент»,  
якщо є членом шкільного Парламенту 

Група класу  

Classroom (1 клас) 

Електронна пошта nvo25.kirovograd.ua  
(зворотній зв’язок з вчителем) 



• Отримання повідомлень від класного керівника. 

• Можливість інтерактивного спілкування з адміністрацією 
закладу, вчителями, батьківським комітетом. 

• Контроль за навчальною діяльністю дитини. 

 

 

Google Apps  для батьків учнів закладу 

Група «Загальношкільний батьківський комітет» 

Classroom (1 клас) 

Електронна пошта nvo25.kirovograd.ua  
(зворотній зв’язок з вчителем) 

Батьки  



Кожен учасник навчально-виховного процесу 
(учень, вчитель, батьки)  

відчуває себе членом  

великої Родини НВО №25! 

Google Apps ГОЛОВНЕ: 

НВО 
№25 



Звіти Google Apps  

 



Активність користувачів у додатках 
Google 



Активність у додатках 

 



 



  



Classroom 



  



  



  



Навчання вчителів 
Курс «Про сервіси Google» 

• Навчальний курс “Сервіси 
Google у професійній 
діяльності вчителя” – 27 
вчителів. 

 

• Навчальний курс “Сервіси 
Google у професійній 
діяльності заступника 
директора”- 4 заступника 
директора. 
 



Закрита спільнота в Google+  
«Вчителі НВО №25» 

  



• Налагодження роботи груп «Учнівський 
Парламент», «Інтерактивна приймальня», 
«Загальношкільний батьківський комітет». 

• Встановлення Google Apps на смартфони, 
планшети всіх учнів закладу. 

• Проведення он-лайн уроків для батьків. 
• Проведення вебінарів. 
• Робота в спільноті Google+ «Вчителі НВО №25» 

 

Google Apps. Плани на майбутнє: 


