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У коледжі запроваджено дистанційне навчання за допомогою  

платформи Moodle (Мудл) (moodle.med.cc.ua).  
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Покрокова техніка роботи в Гугл Класі 

Додатки Гугл --- шукаємо очима зелену дошку з написом Клас. 
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Створити клас --- Прворуч вгорі натискаємо + --- З 

перілку обираємо Сторити клас 

 

 

Я прочитав примітку ---- Ставимо пташку в квадратику, натискаємо 

Продовжити  

 

Створити клас --- Назва класу --- Назва дисципліни --- Розділ --- Назва групи -

-- Продовжити 

 

 



5 
 

Відкривається сторінка класу 

 

Потік (лента) --- відображено сторінку, в якому вгорі видно --- Потік --- 

Завдання --- Люди --- Оцінки. 

На сторінці Потік можна Поділитися з класом, тобто викладач пише 

повідомлення, яке буде видно для всіх студентів цього класу, видно 

інформацію про всі опубліковані матеріали та завдання. 

Створити завдання --- Вкладка Завдання --- Натиснути + Створити --- з 

переліку обрати завдання 
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Створення завдання 

 

Назва --- Назва теми відповідно до тематичного плану робочої програми. 

Вказівки --- Інструкція до виконання завдання. 

Наприклад: 

Алгоритм дій / Інструкція щодо виконання завдання: 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом.  Створити конспект. 

2. Проаналізувати …. 

3. Під час виконання завдання звернути увагу на ….  

4.  Скласти …. 

5. Заповнити таблицю…. 

6. Переглянути відеоролик…. 

7. Дати письмові відповіді на питання, що подано в конспекті 

(допоміжних матеріалах). Відповіді запишіть у зошиті, надішліть 

фотозвіт. 

8. Розв'язати тести (Оцінюються окремо). 

9.  Зробити скрін виконаних завдань. 

Для того, щоб прикріпити допоміжні матеріали --- натискаємо Додати. 
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З’являється перелік --- Гугл (Google) Диск; Посилання; Файл; Ютуб 

(YouTube). 

 

Завантаження Файлів --- з комп’ютера або з флешки --- Додати файл 

(документ, презентація) --- Завантажити 

Завантаження Файлів --- Мій диск (Гугл диск) --- Вибрати необхідний 

матеріал на диску --- Завантажити 

Завантаження Файлів --- Посилання --- Вставити посилання на матеріал, що 

розміщено в інтернеті --- Додати посилання 

 

Бали --- виставлення максимальної оцінки --- 5 
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Термін виконання --- З’являється календар і час. 

 

 

Призначення завдання --- натискаємо праворуч вгорі --- Призначити 
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Зворотній зв'язок --- Тести за допомогою Гугл Форм 

 

Заходимо на пошту гугл --- праворуч вгорі знаходимо Додатки (Приложения) 

Гугл --- Диск 

 

+ Створити --- Більше --- Гугл форми 
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З’являється Форма без назви 

 

 

Замість тексту «Нова форма» пишемо назву нашого тесту. 

Вводимо перше питання: «Ваше ім'я та прізвище» для ідентифікації 

відповідей. 
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Тип питання:  

• З короткими відповідями - коротка відповідь у 

вигляді кількох слів  

• Абзац – розгорнута відповідь у вигляді кількох 

пропозицій  

• З варіантами відповіді  

• Прапорці  

• Спадний список  

• Завантаження файлу  

• Лінійна шкала  

• Таблиця з варіантами відповіді  

• Сітка прапорців  

• Дата  

• Час 

 

 

Праворуч внизу є позначка Обов’язково (біля питання з’являється зірочка, 

тобто студент має обов’язково дати відповідь на питання, інакше завдання не 

будуть виконані). Біля позначки Обов’язково – три крапочки вертикальні --- 

Опис --- Переходити до розділу на основі відповіді --- Перемішати варіанти. 
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Ключ опитування --- Правильна відповідь зазначається та кількість балів за 

виконане завдання. --- Готово. 

 

 

 

Готовий тест, створений на гул диску за допомогою гул форми, прикріпляємо 

у класі під час створення завдання, натиснувши Додати --- Диск --- Форма (до 

відповідної теми заняття) --- Додати. 
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