
Дистанційне навчання
Інструкція з використання
хмарних сервісів Google

для школярів

https://vzosh.org/

https://vzosh.org/


Перший вхід до акаунту

1 Запусти будь який браузер який встановлений на твоєму ПК.

2 В адресному рядку відкрий сайт Google.com

3

Натисни на кнопку увійти



Перший вхід до акаунту
Якщо ти авторизований в іншому акаунті.
Ось що потрібно зробити:

2
Натисни на кнопку
«Додати інший обліковий запис»

1



Перший вхід до акаунту

1В полі потрібно ввести
електронну адресу яку
тобі надав класний керівник
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Перший вхід до акаунту

Твій тимчасовий 
пароль



Перший вхід до акаунту



Перший вхід до акаунту

А тепер 
потрібно 
створити 

новий 
надійний 
пароль

повинен мати 
мiнiмум 8 
символiв

Надійний пароль

Символ це буква, цифра,
або значок *?%№.



Додатки Google 01

01
Ця кнопка називається 

«Додатки». Натисни на неї

02

02
Почнемо наше знайомство з 

пошти. Натисни на Gmail



Gmail

і

1
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Для того щоб створити новий лист на пошті, 
потрібно натиснути на кнопку 

У вікні що відкриється є три поля:

В цьому полі потрібно ввести Прізвище та ім’я 
отримувача листа.

В темі потрібно вказати коротко суть 
повідомлення. (Наприклад: Домашня робота 9-Д, 
Яффе Давид)

Тут пишеш своє повідомлення, та за необхідності 
прикріпляєш файли.



Особливості створення нового листа
і

1  2  3  4  5  6                7



Запрошення до класу



Запрошення до класу

Натисни на кнопку приєднатися



Перший вхід Google Classroom

При першому переході в Google 
Classroom з ПК ти отримаєш ось 
таке повідомлення.

Важливо, щоб в тебе відображався 
шкільний акаунт @std.vzosh.org

Далі просто натисни продовжити.



Перший вхід Google Classroom

Це наступне повідомлення, яке ти 
отримаєш. Тобі потрібно обрати 

пункт «Я студент»



Як відкрити Google 
Classroom 01

01
Натисни на кнопку 
«Додатки»

02

02 Натисни на Клас



Головна сторінка google Classroom
Тут відображаються всі твої онлайн класи



Як приєднатись до класу за допомогою коду?



Онлайн клас

Довідка

1. Завдання які потрібно 
здати найближчим 
часом

2. Останні події в класі
3. Всі завдання
4. Список учнів в класі
5. Перемикач між онлайн 

класами

1

2

3

4
5



Завдання в класі

1. Список всіх тем.
2. Перегляд оцінок
3. Назва теми
4. Завдання
5. Тест
6. Навчальні матеріали
7. Перегляд оцінок



Матеріали до уроку

Якщо клацнути на будь який 
пункт в темі, розкриється 
обрана тема, в ній написані 
інструкції до виконання роботи

Також можна клацнути 
на матеріали для 
ознайомлення вони 
відкриються у новому 
вікні



Практичні завдання

Почнемо виконувати завдання



Виконання практичних завдань

1. Максимальний бал за завдання
2. Інструкції (опис завдання)
3. Коментарі до курсі. (Ці коментарі бачать 

інші учні курсу)
4. Форма надсилання твоєї роботи
5. Приватні коментарі (Особисті повідомлення 

до вчителя)



Створення скріншотів

Для того, що б створити скріншотів в операційній системі 
Windows 10:
1. Потрібно натиснути комбінацію клавіш Win+Shift+S
2. Виділити область для яку потрібно зберегти
3. Відкрити створений скріншот
4. Зберегти його



Створення скріншотів
Пісня натиснення комбінації клавіш Win+Shift+S.
Потрібно виконати такі дії:
1. Обрати область
2. Відкрити панель сповіщень (Правий нижній куток 

після годинника)
3. Обрати в панелі створений скріншот.
4. Зберегти скріншот

1. Довільна прямокутна область
2. Довільна область
3. Лише вікно обраної програми
4. Ввесь екран

Відео як створювати 

скріншоти

https://www.youtube.com/watch?v=37rndDEvISM


Вікно «Ваша робота»

До своєї роботи ти можеш додавати різні 
файли.

1. Додати файли з твого Google Диску
2. Додати посилання на сайт
3. Додати файл з комп’ютера

Або ж онлайн створити та здати різні 
документи:

1. Документ
2. Презентація
3. Таблиця
4. Малюнок



Завантаження файлів з комп’ютера до завдання



Створення документів в завданні



Прямі ефіри
Онлайн уроки проходять відповідно до 
розкладу уроків у твоєму класі.

Для того аби долучитись до уроку 
потрібно відкрити Google Клас, та 
натиснути на посилання Meet

Перед проведенням онлайн уроків часто є 
повідомлення о котрій почнеться урок



Google Meet

Як тільки натиснемо на посилання Meet відкриється вікно підготовки до 
підключення.

1. Вимкнути мікрофон

2. Вимкнути камеру



Довідкові джерела

Додатки для 
телефонів

Android:

Gmail
Google Classroom
Google Meet

IOs:

Gmail
Google Classroom
Google Meet

Як додати новий Google аккаунт на телефоні?

Довідка Gmail

Довідка Classroom

Довідка Google Meet

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFhvbL06rsAhWGuIsKHTVtA4gQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.google.android.gm%26hl%3Den%26gl%3DUS&usg=AOvVaw00RUAu8ChXzW3dJi2UUkH9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjovPbS06rsAhUeBhAIHW7rCUkQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.google.android.apps.classroom%26hl%3Dru&usg=AOvVaw0gNq2ENwUu7N0ZbL2jfo8x
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_Z7d06rsAhXtxIsKHU7ABWMQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.google.android.apps.meetings%26hl%3Duk&usg=AOvVaw1MnF_vJ8ziyI_GgHfqnhH0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFoKL106rsAhVii8MKHfRKCroQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fgmail-email-by-google%2Fid422689480&usg=AOvVaw2f1lXmt_DsA59r84Q_v5fO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiglr_706rsAhXCvosKHVEOBWEQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fgoogle-classroom%2Fid924620788&usg=AOvVaw2dyypFQ-CcRHI5KuWJ_Ytb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqr92C1KrsAhX-BhAIHUo8AsEQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fgoogle-meet%2Fid1013231476&usg=AOvVaw2ieu8oJdOd3SrzKjuKWTyh
https://support.google.com/android/answer/7664951?hl=uk
https://support.google.com/mail/?hl=uk#topic=7065107
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=ru
https://support.google.com/meet/?hl=uk


Успішного навчання!
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