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МОЖЛИВОСТІ СЕРВІСУ GOOGLE PODCASTS 

 

Google Podcasts – це додаток для прослуховування подкастів, розроблений Google та випущений 18 червня 

2018 року для пристроїв Android.  

 
Рис. 1. Логотип додатка Google Podcasts 

Програма Google Podcasts – лише одна з багатьох програм для подкастів для Android та iOS. Метою Google є 

використання штучного інтелекту для покращення прослуховування. 

Функції Google Podcasts 

Програма Google Podcasts має кілька корисних функцій, зокрема завантаження епізодів для прослуховування 

в автономному режимі та синхронізацію подкастів на різних пристроях для швидкого відновлення епізоду. Окрім 

Android та iOS, ви також можете переглядати подкасти та слухати їх в Інтернеті. 

Завдяки інтеграції з Google Assistant ви можете використовувати голосові команди Google для керування 

Google Podcasts на Android. 

Google також працює над інструментом транскрипції мовлення в текст, щоб додати закриті субтитри для 

людей із вадами слуху, і прагне перекласти це кількома мовами. 

Ви можете переходити на наступні подкасти одного шоу, щоб побачити, що буде пізніше. Так у вас є 

можливість підібрати найцікавішу тему саме для вас і прослуховувати її. Також ви можете читати субтитри в 

режимі реального часу вибраною вами мовою. Це дозволяє «слухати» подкаст, навіть якщо ви не говорите тією 

ж мовою, що й ведучий. 

Програму Google Podcasts можна використовувати і в освітньому процесі. Зокрема, ви можете слухати про 

вивчення англійської мови чи мови програмування. Зручний інтерфейс, можливість перемотувати запис, ставити 

на паузи, вмикати субтитри та багато іншого – все це допоможе краще засвоювати матеріал.  

 
Рис. 2. Зовнішній вигляд веб-сайту Google Podcasts 

Одними з найбільших переваг цього додатка є те, що ви можете прослуховувати подкасти через свій телефон. 

Для цього ви можете встановити додаток за допомогою Google Play та вмикати подкаст в буд-який час. 

Наприклад, у фоновому режимі це може бути корисним, коли ви прогулюєтеся, займаєтеся спортом чи просто 

ідете кудись на громадському транспорті. 

 
Рис. 3, 4, 5. Вигляд мобільного додатка Google Podcasts 

Отже, Google Podcasts – це каталог подкастів. Подкасти, опубліковані в Google, можна знаходити та слухати 

за допомогою різних сервісів Google, наприклад у програмі Google Подкасти для Android та iOS, на пристроях 

Google Home, на сайті Google Подкаст і т.д. Крім того, слухачі можуть підписатися на будь-який подкаст із списку 

Google Podcasts. 
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