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Спільна робота над електронними документами  

Онлайн офіси – інструмент для спільної роботи над 

документами. 

Для чого? Бо це – зручно! 

• Ви спільно з колегами можете працювати над 

документами в будь-який час.  

 

• Документи зберігаються не на локальному 

комп’ютері, а на віддаленому, тож ви матимете 

доступ до своїх матеріалів, де б ви не були.  
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Які можливості дають онлайн офіси? 

 

Зазвичай все дуже «класично»:  
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• текстовий редактор (аналог Word),  

• розширення для створення 

презентацій (аналог Power Point), 

• інструмент для роботи з 

таблицями (аналог Excel),   

• календарі та органайзери тощо. 

 



Які можливості дають онлайн офіси? 

 

Онлайн офіс доступний для комп’ютерів із будь-якою 

операційною системою, що мають підключення до 

Інтернету.  

 

Основні сервіси онлайн офісів безкоштовні. Іноді 

доступ до розширених можливостей потребує 

незначного грошового внеску (але вони нам поки що 

не знадобляться). 
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Інструменти Google 

Ознайомитися з переліком основних інструментів 

можна ТУТ 

 

 

 

Чому «Гугл»? 

Безкоштовний. Дозволяє створювати електронні 

документи як на порталі, так і вивантажувати їх на 

портал із комп’ютера, зберігати документи в онлайн 

сховищі (Google Диск), надавати доступ до 

документів іншим користувачам. 
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https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/
https://www.google.com/intl/uk_ua/docs/about/


Інструменти Google. Google Документи  

Інструмент для редагування й оформлення 

документів.  

 

• Безкоштовно надає можливість використовувати 

різні шрифти, додавати посилання, зображення, 

формули, малюнки й таблиці.  

• Дозволяє переглядати документи на телефоні, 

планшеті або комп’ютері і без з’єднання 

з Інтернетом (детальніше – згодом).  
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Інструменти Google. Google Документи  

• Усі зміни в документах зберігаються автоматично, 

їх можна обговорювати у вбудованому в чаті. 

• В історії змін можна завжди переглянути 

попередні версії документа, відсортовані за датою 

й автором.  

• Працювати з вашим документом можуть як 

користувачі, що мають Google-аккаунт, так і ті, що 

не мають його.  
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Google Документи. Спільний доступ 



Google Документи. Спільний доступ 
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Імена користувачів, що працюють над документом, 

показуються, тільки якщо права на роботу з документом 

надані їм індивідуально або через список розсилання.  

 

Якщо доступ мають «Всі, у кого є посилання», замість 

імен користувачів будуть відображатися значки різних 

тварин. 



Google Документи. Спільна робота  
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Google Документи. Про що варто знати 
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1. Із документами можна працювати офлайн.  

ВАРІАНТ 1. Встановіть Гугл Диск на 

комп’ютер/планшет, увімкніть функцію офлайн 

доступу. Зміни до документів синхронізуватимуться 

після підключення до Інтернету.  

 

ВАРІАНТ 2. У браузері Google Chrome зайти на 

сторінку налаштувань Диска. Обрати «Офлайн-

доступ». 

  

 

 

https://www.google.com/drive/download/
drive.google.com/drive/settings
drive.google.com/drive/settings
drive.google.com/drive/settings
drive.google.com/drive/settings
drive.google.com/drive/settings


Google Документи. Про що варто знати 
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2. Перевірка правопису працює, як і у MS Word: 

Інструменти – Перевірка правопису. 



Google Документи. Про що варто знати 

3. Зображення до документів Google Docs можна 

вставляти, просто перетягуючи їх зі свого 

робочого столу або з браузера.  

4. Для об’ємних документів можна розставляти 

закладки просто в тексті. Вставити – Закладка. 

5. Для оформлення документів існує можливість 

використання безкоштовних шаблонів. 
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https://drive.google.com/templates?type=docs&sort=hottest&view=public


Google Документи. Про що варто знати 

6. Якщо ви працюєте з документами іноземною 

мовою, скористайтеся вбудованим перекладачем. 

Інструменти – Перекласти документ. 

7. У документах дуже зручно вставляти посилання. 

Варто лише виділити в тексті слово чи 

словосполучення та натиснути на кнопку вставки 

посилання. З'явиться вікно з найбільш імовірними 

посиланнями. Як правило, це стаття з Wikipedia і 

кілька перших посилань з пошуку Google. 
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Google Документи. Про що варто знати 

8. Якщо ви не хочете змінювати текст, власноруч, але 

маєте пропозиції до власника документа, 

користуйтеся режимом «Пропонування». 
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Google Документи. Режим «Пропонування» 

Щоб запропонувати виправлення, встановіть 

курсор в потрібному рядку і почніть вводити текст. 

Можна змінити як слово, так і цілий фрагмент тексту: 

виділіть його та надрукуйте свою версію. 

Ваші виправлення будуть позначені іншим кольором. 

Текст, який ви пропонуєте видалити або змінити, буде 

закреслений. 

Власник документа отримає лист із вашими 

пропозиціями і зможе прийняти або відхилити їх. 
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Підсумок 

Google Документи – це:  

 

• Широкий спектр безкоштовних інструментів. 

• Матеріали завжди під рукою, де б ви не були. 

• Робота, доступна з будь-якого пристрою і будь-де. 

• Можливість командної роботи над одним 

документом. 
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Дякую за увагу! 
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