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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

У статті проаналізовані можливості цифрових інструментів Google для 

організації освітнього процесу в медичних закладах освіти: створення наочних 

дидактичних матеріалів, створення контрольних тестів, систем анкетування 

електронних навчальних курсів, портфоліо та сховища цифрових освітніх ресурсів. У 

статті наведені можливості окремих Google-програм в комплексному та 

одноосібному застосуванні для організації навчального процесу та автоматизованого 

зворотного зв'язку для здобувачів освіти освітніх закладів медичного профілю. 

Ключові слова: Google-інструменти, освітній процес, дистанційне навчання. 

The article analyzes the capabilities of Google's digital tools for organizing the 

educational process in medical educational institutions: creation of visual didactic 

materials, creation of control tests, questionnaire systems for electronic training courses, 

portfolios and storage of digital educational resources. The article presents the capabilities 

of individual Google programs in complex and individual use for organizing the educational 

process and automated feedback for educational institutes medical profile. 

Keywords: Google-instruments, educational process, distance learning. 

Пандемія COVID-19, що триває 2 роки, та повномасштабне військове 

вторгнення  Російської Федерації в Україну змусили докорінно змінити погляди на 

організацію освітнього процесу в медичних закладах освіти [1, с. 75-76]. Якщо до цих 

світових подій дистанційна форма навчання для медичних кадрів майже не існувала, 

то насьогодні постало питання вже про процеси удосконалення та використання 

оптимальних форм он-лайн навчання та використання всіх можливостей 

діджиталізації та цифровізації. 

Структура викладання, підвищення комп'ютерної грамотності, візуалізація 

процесів та явищ біофізики, анатомії, фізіології та інших медичних наук, опанування 

базової кількості програм, інтернет-сервісів та оболонок – це лише «верхівка 

айсбергу» вимог до викладачів медичних ВИШів [3]. 

Сучасному педагогу необхідно мати цифрову оболонку для зворотного зв'язку 

https://knmu.edu.ua/documents/normatyvni-dokumenty-navchalnogo-proczesu/
https://www.openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/164
https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integrity-bulletin-07.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265188352_Assessment_-A_Powerful_Lever_for_Learning
https://www.researchgate.net/publication/265188352_Assessment_-A_Powerful_Lever_for_Learning
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зі здобувачами освіти, колегами, яка б могла бути дієвою в очній та дистанційній 

формі навчання [2]. 

У зв'язку з цим у викладача постає питання, а що використовувати для взаємодії 

з новим поколінням здобувачів освіти? 

Натепер існує безліч комп’ютерних програм для забезпечення в певній мірі 

дистанційної форми навчання: чати-мессенжери (Viber, Skype, Telegram), програми 

відео-зв'язку (Zoom, Kahoot, Cisco Webex), взаємноповязані між собою програми 

(цифрові інструменти Google – Classroom, Meet, Keep, Chat, Docs, Calendar та ін..) та 

комплексні оболонки (Google Moodle та ін..) [4, c. 136-139]. 

Цифрові інструменти Google це повноцінна система, доступ до якої має будь-

який власник облікового запису (Google-акаунту – …@gmail.com). Відповідно власник 

може надавати доступ до будь-якого файлу (освітнього контенту) користувачам, а 

також шлях до пов’язаних програмних продуктів. Таким чином, Google-сервіси 

допомагають організувати он-лайн роботу системи «викладач-студент», тобто 

сформувати нове освітнє середовище поза межами закладу освіти. Все це сприяє 

активізації продуктивної пізнавальної діяльності студентів, розвитку їх творчих і 

аналітичних здібностей та стимулює збільшення он-лайн дій-процесів. 

Google-інструменти мають вигляд окремих веб-додатків пов'язаних між собою 

особистим акаунтом та сховищем усієї інформації, де від користувача потрібні: 

інтернет-зв'язок та браузер для роботи. Завдяки такій системі можливо 

використовувати дані у будь-якій точці світу і не бути прив'язаним до одного 

комп'ютера. 

Термін «Google цифрова система» має на увазі об'єднання продуктів 

(додатків/пристроїв) в єдину мережу для отримання максимальних можливостей у 

роботі з продуктами, незалежно від платформи. 

Зупинимося докладніше на інтернет-сервісах Google, які дозволяють 

організувати спільну роботу - зберігання інформації, обмін нею, спілкування, 

опитування, спільне планування, роботу та публікацію матеріалів. 

Google Forms – це інструмент, що забезпечує зворотний зв'язок. З її допомогою 

можна проводити різні опитування, тестування, створювати анкети. Викладач 

налаштовує анкету з потрібними полями-питаннями, надсилає посилання учасникам та 

отримує доступ до статистики на основі відповідей. Форми можна оформлювати на 

свій розсуд, доповнювати їх зображеннями та відео. 

При створенні форми автоматично створюється таблиця Google (Google-Table), 

в якій автоматично накопичуються отримані результати. Таблиця надає зручні 

можливості зберігання та обробки зібраних даних. Така оболонка ідеально підходить 

для організації проміжних та фінальних форм контролю блоку тем з можливістю 

організувати тестування різних видів складності. 

Оболонка Google Forms дозволяє створювати наступні типи запитань. Короткий 

текст (коротка відповідь), довгий текст (розгорнута відповідь), один із безлічі (один 

варіант відповіді з кількох), декілька з множини (декілька варіантів відповідей), 

випадаючий список (один варіант зі списку-меню), шкала (оцінка з використанням 

цифрової шкалу, наприклад, від 0 до 10), сітка (обрання певних точок у сітці, що 

складається з рядків та стовпчиків). 

Google Pictures – редактор, який допоможе вам швидко намалювати блок-схему, 

побудувати діаграму або зробити позначки на завантаженому зображенні, не 

залишаючи браузер. Він інтегрований в пакет «Google Docs» і взаємодіє з іншими 

сервісами Google на кшталт «Tables» та «Google Disk». Саме тому тут ви можете 

створювати діаграми на основі даних зі своїх таблиць і зберігати їх у хмарі Google. За 

аналогією працює додаток Google Jampboard з більшими можливостями щодо 



65 

переміщення блоків-схем та організації візуалізованого творчого сприйняття медичної 

інформації, наприклад частина тіла-зона васкуляризації-судина. 

Наявність власного сайту відкриває величезні можливості для викладача. 

Google Cytes - конструктор простих сайтів, який не вимагає від користувача глибоких 

знань із програмування. З його допомогою ви зможете швидко створити, наповнити 

змістом та опублікувати набір шаблонних веб-сторінок, налаштованих для ваших 

цілей. Можна створити для своїх проектів та заходів оптимальні та якісні сайти, які 

чудово виглядають на будь-якому екрані: від комп'ютера до смартфона. 

Комплексна оболонка Google Classroom. надає можливість вам організації 

запису студентів на курс, підтримки спілкування між викладачем та здобувачами 

освіти з використанням організації чату, форуму та/або, конференції, доступу 

студентів до навчального матеріалу незалежно від часових рамок та віддаленості всіх 

учасників освітнього процесу, оцінки та аналізу індивідуальних досягнень здобувачів 

освіти. Цей сервіс є взаємопов’язаним із всіма продуктами Google (Meet, Chat, 

Jampboard, Keep та ін) та завдяки реєстрації в одному акаунті та максимальній 

доступності є оптимальним у використанні для організації освітнього процесу. Google 

Keep – це простий та зручний інструмент для створення нотаток, який можна 

використовувати з іншими користувачами. Google Meet – зустрічі в реальному часі для 

власників гугл акаунтів. Google Docs, Google Translate, Google Calendar та інщі 

продукти мають свої переваги та можливості для допомоги в організації освітнього 

процессу в закладах медичної освіти в умові цифрової оболонки Google. 

Крім того цифрові інструменти Google мають ще безліч программного 

забезпечення, що може бути корисним саме для викладачів та здобувачів освіти 

закладів вищої освіти з медичного фаху. Google Alerts – сервіс, що дозволяє 

створювати оповіщення про нові публікації. Google Body – представляє візуалізацію 

будови людського тіла, за допомогою цього сервісу ми можемо подорожувати 

людським тілом.  

Висновки. Використання цифрових елементів Google  дозволяє удосконалити 

процес навчання, надати йому динамічності та інтерактивності, підвищити інтерес з 

боку здобувачів освіти завдяки єдиній системі реєстрації та максимальній доступності 

у всесвітній інформаційній мережі. 

Викладачам закладів вищої освіти медичних профілів необхідно застосовувати 

та удосконалювати навички з володіння цифрових інструментів Google при організації 

та реалізації навчального процесу у дистанційному форматі. Реалізація можливостей 

цифрових інструментів Google дозволяє використовувати найбільш продуктивно 

авторські електронні освітні ресурси у навчальному процесі. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Проблеми сучасної вищої медичної освіти в період пандемії Covid -19 / В. Г. Гринь, К. В. 

Гринь, В. П. Білаш, Н. Л. Свінцицька, О. О. Тихонова, І. Л. Федорченко // Сучасні тренди 

розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 

участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 75–76. 

2. Dalton-Puffer C. You Can Stand Under My Umbrella: Immersion, CLIL and Bilingual Education. A 

Response to Cenoz, Genesee & Gorter. / C. Dalton-Puffer, A.Llinares, F.Lorenzo // Applied 

Linguistics, 2014. - N 35(2). - Р. 213–18. 

3. Council of Europe. CEFR Companion Volume with New Descriptors. Communicative language.– 

Strausbough: Language Policy Programme, Education Policy Division, Education Department 2018. 

URL: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 (дата 

звернення: 01.11.2021) 

4. The role of modern information technologies at the surgical profile departments training process / V. 

S. Drabovskiy, S. I. Panasenko, N. R. Kerbazh, M.V. Bezruchko // Актуальні питання лінгвістики, 

професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Полтава, 19–20 листопада, 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 136–139. 

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989


275 

змішаному навчанні. Модель «Перевернутого класу» …………………………… 

Дерев’янко Т.В., Звягольська І.М., Полянська В.П., Федорченко В.І. 

Інтерактивні методи навчання мікробіології у процесі підготовки бакалаврів 

сестринської справи ………………………………………………….……………… 58 

Дерев’янченко Н.В. Інструменти формувального оцінювання під час підготовки 

майбутніх лікарів………………………………………………………. 60 

Драбовський В.С., Аветіков Д.С., Драбовська І.А., Малик С.В., Гринь В.Г., 

Челішвілі А.Л. Цифрові інструменти Google в організації освітнього процесу в 

медичних закладах освіти ………………………………………………………….. 63 

Ефендієва С.М., Гончарова Є.Є., Сліпченко Л.Б. Використання інтерактивних 

технологій під час дистанційного навчання ……………………… 66 

Ефендієва С.М., Климач Т.М. Створення безпечного освітього середовища у 

вищих медичних навчальних закладах ………………………………………..….. 68 

Жук Л.А., Цвіренко С.М., Фастовець М.М., Гасюк Н.І., Калюжка О.О. 

Цифровізація медичної освіти в умовах воєнного стану ………………………… 69 

Западинська І.Г. Доцільність підготовки кваліфікованих перекладачів в Україні 

в епоху євроінтеграції ………………………………………………..…… 72 

Znamenska I.V., Solohor I.M., Kostenko V.G. Word-formative potential of verbal 

stems in English medical terminology ………………………………………….…… 75 

Znamenska I.V. Cognitive-onomasiological peculiarities of English medical term 

formation ………………………………………………………………….…………... 77 

Іваницька Т.А., Кузьменко Н.В., Петров Є.Є., Бурмак Ю.Г., Іваницький І.В. 

Порівняльний  аналіз  cкладових розвитку soft skills серед  вітчизняних та 

іноземних здобувачів вищої медичної освіти: акцент на  

медіаграмотності……………………………………………………………………. 79 

Іващенко Д.М., Іващенко С.П., Іващенко О.Д. Роль дослідницької діяльності 

при формуванні професійних компетентностей у студентів медичних вищих 

навчальних закладів ………………………………………………………………… 83 

Іващенко С.П., Іващенко Д.М., Іващенко О.Д. Методи проблемно-

орієнтованого підходу організації дистанційного навчання в закладах вищої 

медичної освіти ……………………………………………………………………… 87 

Ісаков Р.І., Скрипніков А.М., Герасименко Л.О., Васильєва Г.Ю., Рудь В.О., 

Кидонь П.В. Невербальні елементи комунікації лікаря та пацієнта в 

діагностичному процесі ………………………………………………………….…. 92 

Іщенко O.Я. How to make on-line learning of the English language efficient …….. 94 

Каруник К.Д. Терміни-англізми на сторінках медичних журналів …….……… 97 

Каськова Л.Ф., Павленкова О.С., Амосова Л.І., Солошенко Ю.І. Сучасні 

професійні компетентності педагога вищої школи ………………………………. 101 

Каськова Л.Ф., Ващенко І.Ю., Янко Н.В., Новікова С.Ч., Моргун Н.А. 

Організація самостійної роботи студентів-стоматологів міжнародного 

факультету під час змішаної форми навчання ……………………………………. 103 

Кірик Т.В., Корсак К.В. Чим керуватися лікарям та освітянам в епоху 

виробничих і гуманітарних меганоореволюцій-ХХІ? ……………………………. 107 

Козуб Г.М. Становлення української медичної термінології та шляхи засвоєння 

термінів у медичному дискурсі ……………………………………………………... 110 

Кононов Б.С., Білаш С.М., Кононова Д.О., Донченко С.В., Олійніченко Я.О. 

Етапи професійного розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки... 

 

113 

Коптев М.М., Білаш С.М., Проніна О.М., Пирог-Заказникова А.В., 

Олійніченко Я.О., Донченко С.В., Кобеняк М.М. Міжкафедральні проєкти як 

складова освітнього процесу медичного вишу ……………………………………. 

 

 

116 


