
Лабораторна робота №4 
Тема: Робота в режимі Інтернет. Розробка колективного проекту.  
Мета: Навчитися створювати та колективно редагування документи, використовуючи 
хмарні технології сервісу Google: робота з текстовими файлами, малюнками, формами, 
презентаціями.  
Обладнання: ПК, браузер, сервіс Google.  

Завдання до виконання 
1. Повторити правила техніки безпеки.  
2. Зайдіть на сайт google.com. Здійсніть вхід до власного аккаунту, ввівши свій логін та 
пароль.  
3. Разом з викладачем поділитися на підгрупи по 3-4 чоловіки.  
4. Обрати тему опрацювання:  

Група 1 Завдання: Створити блог «Стародавні сім чудес світу»  
Група 2 Завдання: Створити блог «Найкрасивіші місця світу»  
Група 3 Завдання: Створити блог «Нові сім чудес світу»  
Група 4 Завдання: Створити блог «Україна – туристична країна»  
Група 5 Завдання: Створити блог «Сім чудес України»  

5. В завданні до лабораторної роботи відкрийте готовий спільний документ і виконайте 
вставку текстової інформації та зображень відповідно до теми.  
6. Кожен учасник описує свій пункт документу, використовуючи власний спосіб 
форматування тексту: шрифт, колір, розмір, відступи і т.д. Підписати своє прізвище на 
початку того пункту, який описуєте.  
7. Відформатуйте свій фрагмент документу: міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля – 1.5 
см (вводимо через крапку) у пункті «Файл – Налаштування сторінки».  
8. Відкрити презентацію відповідної тематики для спільного редагування.  
9. Кожен учасник видозмінює власний слайд та заповнює його інформацією, зазначає 
власні прізвище та ініціали.  
10. Всі внесені зміни автоматично зберігаються на диску. 
11. Відкрити свій Google диск. Створити форму для опитування із 5 запитань 
відповідно до тематики групи. Надішліть створену форму учасникам вашої групи для 
проходження тестування. 
12. Посилання на форму прикріпити у Власну роботу і натисніть Здати. 
13. Оформити звіт по виконанню роботи.  

Контрольні запитання 
1. Що таке сервіс хмарних обчислень?  
2. Як зайти у аккаунт на сайті Google?  
3. Як створити папку на Google диску аккаута?  
4. Які типи документів можна створити на Google диску аккаута?  
5. Що означає спільний доступ до документу?  
6. Як створити документ на Google диску? 
7. Як надіслати власну тестуючу форму для проходження тестування? 
 


