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Мотиваційний слайд 

Аналізуємо досвід спільної  

роботи над документами 

 

1. Підсумок - нам усе вдалося! 

2. Найбільшу кількість коментарів  

надали колеги з Сум, Запоріжжя та Херсона. 

3.   Дякуємо за співпрацю! Ваша думка була 

корисною. 
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Можливості Google. Групи 

• Google Групи – сервіс для того, щоб спілкуватися 

в межах певного кола осіб. Аналог форумів у 

мережі. 

• Дозволяє організовувати зустрічі, робити розсилки 

один одному, спільно працювати над сервісами 

Google. 

• Окремого додатку для мобільних пристроїв нема, 

але є оптимізований сайт. 
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https://groups.google.com/
https://groups.google.com/
https://groups.google.com/
https://groups.google.com/forum/m/
https://groups.google.com/forum/m/
https://groups.google.com/forum/m/


Можливості Google. Бізнес 

• Google Бізнес – безкоштовний сервіс для 

рекламування або ж популяризації компаній   

(організацій). 

• Користувачі знаходитимуть вас у пошуку та на 

Картах Google. 

• Ви зможете представити себе: надати інформацію 

про графік роботи, контакти та маршрути доїзду 

до вас, завантажити цікаві фото аби презентувати 

себе. 
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https://www.google.com/intl/uk_ua/business/
https://www.google.com/intl/uk_ua/business/
https://www.google.com/intl/uk_ua/business/


Можливості Google. Календар 

• Користуватися Google Календарем, як і рештою 

сервісів Google, можна на будь-якому пристрої 

(комп’ютери, планшети, смартфони).  

• Google. Календар – це зручно! Вам не треба 

носити купу записників і нотаток. Усі записи 

завжди під рукою. 

• Нові події автоматично відображатимуться у 

Google Календарі на всіх пристроях, з яких ви 

ввійшли до системи. Як і зміни до подій. 
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https://calendar.google.com/
https://calendar.google.com/
https://calendar.google.com/


Як знайти? 
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Можливості Google. Календар 
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Інформація може відображатися в різних часових 

площинах: день, тиждень, місяць тощо. 



Можливості Google. Календар 

Ви можете створити 

кілька календарів:  

персональний та  

робочий (для РЦ) 

Для кожного можна 

встановити різні 

налаштування 

приватності*. 
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 *Створювати календарі й редагувати їхню приватність можна лише з комп’ютера!  



Можливості Google. Календар 

Ви зможете запрошувати людей на захід та самі 

приймати/відхиляти запрошення, а також 

отримуватимете сповіщення про свої плани (зі 

зручною періодичністю). 

 

Система відображатиме такі дрібниці, як, наприклад, 

прогноз погоди в місті, де запланований захід. 
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Можливості Google. Календар 

Спільний доступ до календарів 

Ви можете відмовитися від роздруківок і разом із 

колегами вносити зміни до віртуального календаря 

РЦ або показувати потенційно зацікавленим 

співвласникам графік своїх заходів. 

 

Спільний доступ коригується в налаштуваннях. Ви 

можете або надавати певні права визначеним 

користувачам, або зробити календар видимим для 

всіх.  
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Можливості Google. Календар 
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Можливості Google. Hangouts 

Для чого? 

Сервіс Google Hangouts – альтернатива Skype. 

Дозволяє надсилати повідомлення та здійснювати 

(відео-) дзвінки. 

 

Переваги 

1. Hangouts автоматично встановлюється на всіх 

пристроях Android (як старих, так і нових). 
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Можливості Google. Hangouts 

2. Hangouts можна користуватися на будь-якому 

пристрої: телефоні, планшеті, комп'ютері. 

 

3. Якщо ви використовуєте додаток на декількох 

пристроях, дії з повідомленнями на одному з них 

відображатимуться на інших. 

 

4. Історія повідомлень зберігається на всіх 

пристроях. Нічого не «підвисає» і не накопичується. 
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Hangouts vs Skype. Відеоконференція 

 

14 

Skype Hangouts 

10 осіб 10 осіб 

10 год/доба, 100 год/міс  обмеження відсутні 

Люди без Skype 

долучитися не можуть 

Користувачі можуть приєднатися, 

навіть якщо в них немає облікового 

запису Google 

Функція загальнодоступної 

відеотрансляції відсутня 

Функція загальнодоступної 

відеотрансляції доступна. Записи 

автоматично зберігаються у вашому 

каналі YouTube 



Hangouts vs Skype. Текстові конференції 
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Skype Hangouts 

300 осіб 150 осіб 

Можливість видаляти учасників з 

чату доступна 

Можливість видаляти учасників з 

чату доступна 

Відсутня можливість перегляду 

часу останнього входу 

користувача 

Можливість перегляду часу 

останнього входу користувача 

доступна, якщо користувач 

увімкнув відповідну функцію. 



Чому варто спробувати Сервіси Google? 

Звісно, ми можемо ігнорувати можливості сервісів 

Google. Але це все одно, що використовувати 

дерев’яні рахівниці замість калькулятора. Ефект, 

ніби, однаковий, та й результат правильний. А от 

витрати часу і зусиль різні. То що обираєте ви? 
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Дякую за увагу! 
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