
Робота студента у сервісі Google Class 

Методичні вказівки 

 

Для використання у навчальному процесі  сервісу Google Class студенту необхідно мати 

обліковий запис у Google. 

 

1. Як приєднатися до курсу. 

Студент має повідомити викладачу адресу своєї поштової скрині створеної у Google, 

наприклад, studentengl@gmail.com. Викладач висилає студенту на вказану адресу запрошення 

до свого курсу. В результаті студент отримує від викладача з аватаром ceu informatics листа на 

кшталт отакого: 

Для початку роботи з матеріалами дисципліни студенту необхідно приєднатися до курсу, 

клацнувши у листі на синій кнопці JOIN.  

Далі завантажується сторінка – карточка курсу. Вгорі ліворуч розташована назва курсу 

(наприклад, Комп’ютерна лінгвістика), в центрі перелік вкладок: Потік, Завдання, Люди. 

Праворуч меню додатків Google й аватар облікового запису студента у Google. 
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2. Як переглянути вміст курсу. 

Перша вкладка карточки курсу Потік (відкривається за замовченням). Вгорі сторінки 

вкладки Потік розташоване зображення теми курсу, далі розташована інформація про те, що 

відбувається у курсі: 

 стрічка оголошень викладача; 

 інформація про навчальні матеріали для студентів,  

 інформація про завдання для студентів. 

 

На сторінці – карточці курсу можна переглянути завдання, що призначені студенту. 

 

3. Як переглянути завдання, призначені студенту. 

Переглянути завдання, призначені студенту, можна за допомогою вкладки Завдання. 

 



 

За замовчуванням всі завдання згорнуті. Щоб відкрити завдання, треба спочатку 

розгорнути завдання, клацнути на його назві. 

Відкриється карточка завдання з його детальним вмістом: описом завдання, коментарями 

викладача, методичними матеріалами, самим завданням тощо. 

 

4. Як здати виконане завдання. 

Навчальний сервіс Google Class розглядає кілька типів завдань, які розрізняються за 

результатом їх виконання: 

завдання, що передбачає просто перегляд або вивчення певних матеріалів (наприклад, 

засвоєння лекцій, різних інших додаткових теоретичних матеріалів); 

завдання з тестами, результатом виконання яких є відповіді на питання тесту; 

завдання, що передбачає створення документу за допомогою певної програми. 

 

1) Як здати завдання, що передбачає просто перегляд або вивчення певних матеріалів. 

Після перегляду й вивчення запропонованих у завданні матеріалів студент має позначити 

поточне завдання як виконане. Для цього треба відкрити вкладку Завдання, розгорнути 

карточку необхідного завдання та натиснути посилання Переглянути завдання. 

 

 

 

 

 

 

 



 

У наступному вікні у карточці Ваша робота натиснути кнопку «Позначити як виконане». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Як здати завдання з тестами. 

Відкрити вкладку Завдання й  розгорнути карточку завдання, що містить тест. 

 

Відкрийте форму с тестом та надайте відповіді на питання. Після закінчення тесту 

натисніть фіолетову кнопку Надіслати. 

У наступному вікні можна переглянути результати тесту. 

 

 

 

 



 

3) Як здати завдання, що передбачає завдання, що передбачає створення документу за 

допомогою певної програми. 

Відкрити вкладку Завдання й  розгорнути карточку потрібного завдання. 

 

Зазвичай такі завдання містять файли зі зразком завдання та методичні матеріали.  

Виконати завдання відповідно наведеним методичним вказівкам та зберегти його у файлі 

на своєму комп’ютері. 

У карточці завдання натиснути посилання Переглянути завдання. 

 

 



Клацнути кнопку +Додати або створити, потім пункт Файл, пункт Завантаження й 

обрати на своєму комп’ютері файл з виконаним завданням. 

 

Натиснути кнопку Здати. 

 

5. Як переглянути свої оцінки. 

Відкрити вкладку Завдання й  розгорнути карточку потрібного завдання. 

У карточці завдання натиснути посилання Переглянути завдання. 

У наступному вікні у нижній частині вказана оцінка, що отримав студент за це завдання 

(наприклад, Зараховано (з недоліками)), праворуч розташовані саме зауваження викладача 

(приватний коментар). 

 

 

 

 



 

 

 

 


