
Алгоритм роботи в середовищі Google Classroom для учасників олімпіади 

 

Для участі у фаховій олімпіаді  необхідно мати зареєстрований акаунт у Google 

та завантажити сервіс Google Classroom. Якщо такого акаунта Ви не маєте, то 

Вам необхідно його створити за інструкцією. 

 

Інструкція для створення облікового запису Google 

Відкрийте налаштування і зайдіть у розділ "Облікові записи". Виберіть пункт 

"Додавання облікового запису Google".  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потім створіть новий обліковий запис. Введіть ім'я та прізвище, вкажіть дату 

народження.  

 

Придумайте ім'я користувача та пароль, за яким 

будете входити в акаунт Google. На екрані "Додати 

номер телефону" спустіться вниз і натисніть кнопку 

"Пропустити". 

 

Прочитайте і візьміть угоду про конфіденційність. 

Обліковий запис створено. Тепер у вас є доступ до 

сервісів Google з будь-якого пристрою без 

підтвердження номера телефону. Ви можете 

користуватися поштою Gmail, переносити файли на 

хмарне сховище Google Drive, створити канал на 

YouTube, працювати з документами Google Docs — 

обмежень немає. 

 

 



Однак у акаунта без підтвердженого номери є недоліки. Наприклад, ви не 

зможете відновити забутий пароль через телефон. Тому потрібно обов'язково 

додати в налаштування облікового запису резервну пошту, на яку буде 

приходити посилання для скидання пароля. 

 

Щоб повноцінно захистити новий акаунт, увімкніть двофакторну 

аутентифікацію. Отримувати код через СМС ви не зможете, так як в 

налаштуваннях облікового запису номера телефону. Використовуйте Google 

Authenticator — в ньому будуть відображатися одноразові коди, необхідні для 

входу в профіль. 

 

Якщо на ПК вже відкрито Ваш акаунт, тоді Ви можете в стрічці пошуку 

ввести посилання: https://classroom.google.com та перейти за даним 

посиланням одразу в сервіс Google Classroom свого облікового запису Google 

 

 
 

 

Інструкція для приєднання до учасників фахової олімпіади у сервісі Google 

Classroom облікового запису Google, якщо на Вашу електронну адресу 

прийшло повідомлення для приєднання до класу (фахова олімпіада) 

 

1. Завантажити сайт google.com.ua.  

2. Відкрийте Вашу електронну пошту на сервісі GOOGLE 

3. Знайти лист від МЛТК Малин (запрошення на курс «Фахова олімпіада») та 

натиснути кнопку «Приєднатись». 

 
 

 

https://classroom.google.com/


4. Перейти за посиланням та знову натиснути кнопку «Приєднатись» 

 
5. Ви приєднались до класу та є учасником олімпіади  

 
 

6. Для проходження завдань фахової олімпіади далі перейдіть у вкладку 

«Завдання» 

 
 

7. Далі натисніть у вкладці «Завдання» на кнопку «Переглянути завдання» 

8. Далі натисніть кнопку у формі GOOGLE форми «Оберіть правильний 

варіант» 

 
9. Починайте виконання завдань олімпіади 



 
 

Інструкція для приєднання до учасників фахової олімпіади у сервісі 

Google Classroom облікового запису Google 

 

1. Завантажити сайт google.com.ua.  

2. Натиснути кнопку «Увійти» у верхньому правому куті вікна.  

 

3. Ввести наданий Вам логін та пароль.  

4. При першому вході змінити пароль, який будете знати лише Ви, та 

поставити галочку «Студент».  

5. натиснути на кнопку «Мій обліковий запис»,  щоб обрати сервіс Google 

Classroom. При цьому в Google-меню  з’явиться піктограма Google 

Classroom .  

 

6. При переході в Google Classroom обираємо навчальну дисципліну 

натисненням на кнопку «+» в правому верхньому куті вікна та вводимо код 

курсу, який Вам дав викладач.  

 

 
 



З’являється вікно, куди вводимо код курсу 

 

     
 

Код курсу «Фахова олімпіада»: fbbzov 
Натискаєте кнопку «Приєднатись» 

 
 

7. У меню Google  можна обрати пункт Пошта, щоб перевірити чи хтось з 

викладачів надіслав Вам запрошення приєднатися до курсу (навчальної 

дисципліни). У головному вікні Google Classroom відображаються всі 

навчальні курси, до яких Ви приєдналися.  

  
 

8. При відкритті навчального курсу бачимо три вкладки: Потік, Завдання, 

Користувачі.  



 
  

У вкладці Потік відображаються завдання та дописи створені викладачем.  

Вкладка Користувачі дає можливість переглянути список бажаючих, які 

доєднались до навчального курсу, та надіслати їм електронний лист.  

У вкладці Завдання розміщуються матеріали викладачів, що потрібні Вам для 

навчання (тестові завдання, посилання на відео або навчальні сайти).  

  

9. Коли заходите в клас «Фахова олімпіада», натискаєте  на кнопку у вікні 

«Завдання» 

 

 
Попадаємо в розділ «Завдання» натискаємо кнопку GOOGLE форми «Оберіть 

правильний варіант» і починаємо виконувати тестування (завдання олімпіади) 

 
 

10.  Першим обов'язковим завданням необхідно ввести імя та прізвище 

респондента (учасника олімпіади), далі номер телефону за яким можна буде 



зв'язатись для оголошення результату. Потім кожен учасник обирає 

правильну відповідь тестування, по завершенню проходження тесту 

натискає кнопку «Відправити» і бачить кількість набраних балів за 

тестування. 

 


