
Використання Google Classroom для організації дистанційного навчання 
 

Про матеріал 

Google Classroom – безкоштовний вебсервіс, створений Google для закладів 

освіти з метою створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом. 

За допомогою сервісу прискорюється процес поширення файлів між педагогом та 

здобувачем освіти.  

Пропонуємо Вам ознайомитися з його можливостями та покроковою 

інструкцією, після якої Ви зможете самостійно створювати курси і різнотипові 

завдання. 
 

Покрокова інструкція створення «Створення курсу на Classroom» 
 

1. Потрапити на сторінку Classroom можна, набравши в адресний рядок назву 

сайта https://classroom.google.com/ або увійшовши до системи Google www.google.com.ua  

система Google запропонує створити власний аккаунт (обліковий запис), без якого 

створення курсу неможливе. Для цього (якщо аккаунта Google у Вас немає) необхідно 

натиснути кнопку «Зареєструватися» та за допомогою вказівок системи створити 

обліковий запис, який стане для Вас одночасно й поштовою скринькою, і паролем для 

входу у Classroom як автора.  

2. Створення аккаунта на Google . 

Перейдіть за посиланням (https://www.google.com/intl/uk/gmail/about/) та оберіть 

кнопку «Створити обліковий запис», або на головній сторінці Google у верхньому 

правому куті натиснути «Пошта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після натискання кнопки «Пошта» необхідно 

натиснути створити аккаунт. 

Ви опинитеся на сторінці форми реєстрації, в яку 

потрібно внести свої дані. Під час заповнення поруч із 

полями будуть підсвічуватися підказки. 

У форму потрібно ввести: 

1. Ім'я та прізвище. Іменем може бути будь-

який набір із латинських букв, цифр і крапок. Якщо 

ім'я, яке Ви використали, вже існує в системі, вона 

запропонує кілька інших варіантів на основі імені та 

прізвища, які Ви ввели раніше. Якщо якийсь із них 

Вам сподобається, просто натисніть по ньому – він 

переміститься у поле з іменем. Адреса Вашої 

електронної пошти буде закінчуватися на 

@gmail.com. Це закінчення з’явиться автоматично. 

https://classroom.google.com/
https://www.google.com/intl/uk/gmail/about/


2. Пароль. Мінімальна довжина – 8 символів. Потрібно використовувати як цифри, 

так і букви – великі та малі. Система підкаже, наскільки надійний пароль Ви обрали. 

Якщо горизонтальний індикатор підсвітити червоним, потрібно запропонувати інший 

варіант, а якщо зеленим, то Ви придумали хороший пароль. Після виконаних дій 

натиснути кнопку  «Далі». 

3. Дату народження, стать. 

4. Номер мобільного телефону. Це допоможе 

повернути контроль над поштовою скринькою, якщо хтось 

її зламає або Ви забудете пароль. 

5. Запасну адресу електронної пошти. Це потрібно 

для більшої безпеки. Але, якщо у Вас немає запасної 

скриньки або Ви просто не хочете її надавати, можна не 

заповнювати цю графу. 

6. Країну, в якій проживаєте. 

7. Коли всі графи будуть заповнені, натисніть 

кнопку «Далі». Якщо Ви пропустили якийсь із 

обов'язкових для заповнення рядків анкети, система 

попросить Вас до нього повернутися. 

8. Ознайомтеся з політикою конфіденційності 

Google та умовами безпеки. Обстеживши цю сторінку до 

кінця, натисніть кнопку «Приймаю». 

9. Тепер у Вас з'явилася можливість користуватися всіма продуктами 

Google. Щоб налаштувати поштову скриньку для своїх потреб, натисніть кнопку 

«Продовжити». 

10. Налаштування облікового запису – це перевірка його безпеки, 

завантаження фотографії, повідомлення особистої інформації, визначення побажань із 

реклами, управління контентом, «прив'язка» до аккаунта мобільного телефону тощо. 

А якщо Ви вийшли з пошти, то знову увійти до неї також нескладно. Для цього 

треба зайти в Google і в правому верхньому куті натиснути кнопку Gmail або Пошта, 

після чого ввести свої логін і пароль у відповідні поля. 

 
 

3. Увійшовши до власного аккаунта, обрати із 

додатків Google  «Клас» (якщо пункт меню відсутній, 

необхідно натиснути «Більше»). Після виконання цих дій 

відкриється сторінка «Клас», за допомогою якої стане 

можливим створення курсу на Classroom після входу у 

додаток натиснути «Продовжити».  



4. Як створити курс. 

 Щоб створити курс необхідно натиснути на знак у верхньому куті  «+» та обрати 

«створити клас».  

Також додаток надасть примітку щодо його використання, де необхідно встановити 

позначку після чого у Вас з’явиться можливість створити  «курс».  

 

 

 

 

 

 

Після виконаних вищезгаданих дій заповніть 

назву курсу, його тему та інші поля і натисніть 

Створити. 
  

Після створення класу відкриється головна 

сторінка із кодом доступу учнів при натисканні на  

код класу збільшується. 

Код класу – це той код, який педагог повинен повідомити здобувачам 

освіти  (наприклад написати на дошці або 

роздрукувати та роздати учням, повідомити через 

повідомлення, email, Viber тощо), за допомогою 

якого, учасники знайдуть цей курс. 

https://www.viber.com/ru/


Для того, щоб здобувачі освіти приєдналися до 

Вашого курсу, їм необхідно виконати практично ті ж 

самі дії. Після натискання «+» вони обирають 

«Приєднатися до класу» та вводять код доступу, 

наданий педагогом. 

Щоб переглянути, хто саме приєднався до класу, 

натисніть позначку «Люди». Комунікація з учнями 

відбувається через «Потік». Натиснувши на три 

крапочки напроти ПІБ здобувача освіти, можна йому 

написати листа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На цій же сторінці можна вилучати учня, ігнорувати тощо (позначка «Дії»).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Створюємо завдання. Для створення завдання необхідно перейти у розділ 

завдання і натиснути «Створити» та обрати тип завдання з випадаючого меню те, яке 

Вам необхідно: завдання, завдання з тестом, запитання, матеріал.  

Примітка: Під час створення завдання з тестом сервіс запропонує створити тест 

через Google Форму. 

Після 

вибору завдання можна за допомогою «+» (у правому нижньому куті) наповнювати 

курс будь-якими завданнями, запитаннями, оголошеннями, вставляти будь-які 

документи, тексти, посилання, Google Форми із запитаннями, відео, електронні 

підручники зі свого комп’ютера та з Google Диску. Також під час створення завдання 

встановити кількість балів, термін виконання завдання, вибір кількості учнів (усій 

групі чи окремому учневі). 

5. Як оцінювати здобувачів 

освіти 

У графі «Оцінки» відображається 

таблиця оцінок кожного учня. Де тут 

відразу видно: хто виконав завдання, а 

хто ні, та яку кількість балів набрав. 

Примітка: Розділ «Оцінка» 

бачить тільки автор курсу., 

Щоб оцінити здобувачів освіти, 

необхідно відкрити документ, який був 

наданий для виконання завдання, 

перевірити та виставити оцінку в 

лівому вікні. Оцінки можна відмінити 

як усій групі, так і окремому учневі. 



Примітка: Оцінювання активне тільки для автора курсу. 

Розмістити будь-які документи, посилання, відео, електронні підручники зі свого 

комп’ютера та з Google Диску для здобувачів освіти можна на головній сторінці 

сервісу. 

 

 

Для розміщення матеріалів необхідно натиснути «поділитися з класом» після 

чого відкриється вікно для додавання матеріалів. 

 Примітка: Опублікувати матеріали Ви зможете тільки після того, як укажете 

тематику в  пункті «поділитися з класом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після завантаження матеріалів на головну сторінку виглядатиме саме так 

стартова сторінка Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деякі роз’яснення 

 

- Здобувачі освіти теж мають свої облікові записи, і більшість із них (з часом всі) 

вже знають як цим користуватися. Але, якщо потрібно, можна провести короткий 

інструктаж: 

- Заходити на цей сайт classroom.google.com; 

- Ввести свій Логін та Пароль; 

- Після натискання «+»  обрати «Приєднатися до класу»; 

- Увести код класу. 

- При бажанні педагог може змінити ПАРОЛЬ до свого облікового запису. 

Облікові записи педагогів та здобувачів освіти є корпоративними. 

Також ви можете завантажити  з PlayMarket безкоштовний мобільний додаток 

Google Classroom для свого мобільного пристрою, смартфона чи планшета: 

play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom 

 
 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom

