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Щодо використання  

освітньої платформи для  

дистанційного навчання 

ІНСТРУКЦІЯ  

для викладачів 

Донецького національного медичного університету 

Усім залученим до навчального процесу викладачам необхідно пройти 

дистанційний курс, організований МОН України за посиланням: 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-iz-tsyfrovoi-hramotnosti-dlia-vchyteliv 

проходження курсу є обов’язковим для кожного викладача та отримання 

сертифікату МОН є умовою для врахування педагогічного навантаження 

викладачів за дистанційною формою навчання під час карантину. 

Для проведення практичних занять за дистанційною формою навчання, 

контролю теоретичних знань студентів за допомогою тестів та завдань у ДНМУ 

використовується платформа Google Освіта, зокрема Google Клас 

https://classroom.google.com/ 

1) Щоб приєднатись до платформи університету вам необхідно: 

 Увійти на інтернет сторінку Google https://www.google.com/  

 Пройти авторизацію, натиснувши на кнопку «Увійти» у верхньому 

правому куті.  

 При авторизації треба вказати корпоративну електронну адресу та пароль, 

що були надіслані поштою завідувачам кафедр. У кожного викладача – окремий 

обліковий запис (аккаунт).  

 Після авторизації можна натиснути на сусідню кнопку у вигляді квадрату, 

та обрати додаток «Клас» (Classroom), або перейти за посиланням 

https://classroom.google.com/  

! УВАГА! УСІ ФУНКЦІЇ ПЛАТФОРМИ ДОСТУПНІ ЛИШЕ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ КОРПОРАТИВНОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ! 

ЗВИЧАЙНИЙ АККАУНТ GOOGLE ДЛЯ ЦЬОГО НЕ ПІДХОДИТЬ! 

2) Щоб створити клас необхідно: 

 Обрати варіант «Викладач» 

 Натиснути кнопку «+»у верхньому правому куті 

 Обрати варіант «Створити курс» 

 Ввести назву курсу, наприклад «6 курс 6 група» 

3) Щоб запросити учнів треба: 

 Попросити учнів зайти у Google Клас під їх корпоративним акаунтом, 

обрати варіант «учень/студент» та ввести код курсу. 
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 Код курсу написаний на сторінці, створеного вами курсу нижче назви 

курсу. 

 АБО  

 Вибрати у курсі вкладку «Користувачі(Люди)» 

 Навпроти напису «Учні», натиснути на кнопку «Запросити учнів» 

(піктограма людини та знак +) 

 Ввести корпоративні електроні адреси учнів. 

4) Щоб створити завдання необхідно: 

 Вибрати у курсі вкладку «Завдання» 

 Натиснути кнопку «+Створити» 

 Обрати тип завдання (завдання або завдання с тестом) 

 Ввести назву завдання та інструкції (за потребою) та натиснути кнопку 

«+Створити» 

! При роботі з завданнями у вигляді тестів необхідно першим пунктом 

створювати питання про ПІБ учня, щоб мати змогу перевіряти роботу 

кожного студента персонально. 

Докладніше про роботу з додатками Google Клас за посиланнями: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWMJq6Cl04zp6chNh1ixr_At2QmBds-1L 

https://www.youtube.com/watch?v=gt1mORhXRTg&list=LLyoiT-

qC8BKc1X3ERLTCv2w&index=2&t=1s 
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