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Щодо використання  

освітньої платформи для  

дистанційного навчання 

ІНСТРУКЦІЯ  

для студентів та тих що навчаються  

у Донецькому національному медичному університеті 

 

В донецькому національному медичному університеті для контролю 

теоретичних знань студентів за допомогою тестів та завдань використовується 

платформа Гугл Освіта, зокрема Гугл Клас https://classroom.google.com/ 

1) Для приєднання до дистанційного навчання вам необхідно: 

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

 Пройти авторизацію, натиснувши на кнопку «Увійти» у верхньому 

правому куті.  

 У спливаючому вікні треба вказати особисту корпоративну електронну 

адресу та пароль, які необхідно отримати з деканату або від старости групи. У 

кожного студента або того, хто навчається (лікар, лікар-інтерн) повинен бути 

окремий обліковий запис (аккаунт). 

 У разі наявності свого особистого аккаунту Google авторизацію слід 

здійснювати шляхом натискання на піктограму аккаунту Google у верхньому 

куті екрану та у спливаючому вікні обрати опцію додати ще один аккаунт, в 

наступному спливаючому вікні додати корпоративну електронну адресу, 

натиснути далі та ввести пароль, що наданий деканатом чи старостою групи. 

  Після авторизації треба натиснути на кнопку (додатки Google) у 

верхньому правому куті екрану у вигляді квадрату, ліворуч від кнопки аккаунту 

Google та обрати додаток «Клас» (Classroom) внизу спливаючого списку, або 

перейти за посиланням https://classroom.google.com/  

! УВАГА! Усі функції платформи доступні лише при використанні 

корпоративного облікового запису! Звичайний (особистий) аккаунт Гугл для 

цього не підходить! Завдання виконані зі звичайного аккаунту не зараховуються 

у системі оцінок! 

2) Щоб приєднатися до курсу (класу) необхідно: 

 Обрати варіант «Учень» 

 Натиснути кнопку «+»у верхньому правому куті 

 Обрати варіант «Приєднатися до курсу» 

 Ввести код, який повідомив вам викладач. 
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Про те, як увійти в Гугл Клас тут 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3D

Desktop&hl=ru 

Про те, як приєднатися то курсу (групи) у Гугл Класі тут 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3D

Desktop&hl=ru 

+ Відео інструкція за посиланням: 

 Для смартфону https://www.youtube.com/watch?v=lVLewh6g-sQ 

 Для комп’ютеру https://www.youtube.com/watch?v=0ae106ga5Xc  

 Розширена інструкція https://www.youtube.com/watch?v=ugmljpqs_Lw 

!УВАГА! ВХІД СЛІД ВИКОНУВАТИ ТІЛЬКИ З КОРПОРАТИВНОГО 

АККАУНТУ!  
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