
 

1. Отримати свої данні для підключення у класних керівників. 

Приклад: 

 

test@repl.rv.ua –електронна пошта (логін) для авторизації. 

123456789 – пароль (може бути з англ. буквами). 

PS: ВИКЛАДАЧАМ, для отримання своїх данних для підключення необхідно 

звернутися до адміністратора! 

PS: У разі втрати данних або неможливості авторизації у системі G Suite for 

Education – необхідно звернутися до вчителя інформатики Басик М.В. 

 

2. Авторизація у системі G Suite for Education з використанням мобільних 

пристроїв. 

2.1 На мобільному пристрої (телефон, планшет та ін.) треба відкрити магазин 

додатків: 

Play Market – для android систем; 

App Store – для систем iOS. 

 

2.2 У полі пошуку вводимо:”classroom”, 

знаходимо і завантажуємо додаток. 
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2.3 Після завантаження, відкриваємо додаток Google 

Classroоm і натискаємо:”Почати роботу”. 

 

 

 

 

 

2.4 Потрапляємо на вибір аккаунта. Натискаємо: 

”Додати аккаунт” 
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2.4.1 УВАГА! Якщо у вас уже був завантажений додаток Google Classroom і 

підключений аккаунт Google: 

1. Відкрити додаток і дочекатися завантаження класів. 

2. У верхньому правому куті знайти активний аккаунт і натиснути на нього. 

3. Ми потрапили до списку аккаунтів. Необхідно знайти та натиснути 

кнопку:”Додати аккаунт”. 

 

4. Продовжити з пункту 2.5 

PS: Після додавання нового аккаунта, він з’явиться у списку аккаунтів.  

В майбутньому так легко можна переключатися між аккаунтами! 

 

 

2.5 Вводимо електронну пошту 

(логін) і натискаємо кнопку: 

”Далі” 

 

2.6 Вводимо пароль і натискаємо 

кнопку: ”Далі” 
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2.7 Приймаємо загальні положення та умови й політику конфіденційності 

Google та починаємо роботу. 

 
 

2.7 Обрати роль: ”Студент” (не стосується ВИКЛАДАЧІВ) 
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2.8 Приєднатися до всіх можливих класів 

 
У разі наявності сповіщень - біля значку головного меню (три горизонтальні 

риски) буде красне коло. Додаток також буде доступний на головному екрані 

телефону. 
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Натисніть значок головного меню (три горизонтальні риски) і ви побачите папку 

“Завдання”. 

      

В ній будуть всі завдання, які Вам потрібно виконати та терміни їх здачі. 

 

 

Відкрийте будь-яке завдання та перегляньте його. До завдання можна додати 

коментар, який побачать усі учні, яким призначено це завдання (Додати 

коментар до курсу). Також можна додати приватний коментар, який побачить 

тільки вчитель (Додати приватний коментар). Для здачі завдання потягніть за 

стрілку вгору по екрану. Відкриється вікно в якому можна додати файли (Вкласти 

файл) та відправити файли на перевірку вчителю (Позначити як виконане). 



     

 

Зверніть увагу! Щодо будь-яких нових подій, які виникають в предметах, до яких 

ви запрошені та стосуються Вас, будуть приходити сповіщення на електронну 

пошту. Після входу в шкільну пошту на мобільному телефоні, ці сповіщення 

будуть приходити в додаток Gmail на телефоні і в додаток Клас. Якщо ви не 

бажаєте отримувати сповіщення на електронну пошту, а тільки в додаток “Клас”, 

то в головному меню (три горизонтальні риски) зайдіть в “Налаштування” і 

вимкніть перемикач “Надсилати сповіщення електронною поштою”. 

 

 

 



Для повноцінної роботи з додатком “Клас” та шкільною поштою бажано також 

встановити або оновити такі додатки на телефоні: 

 

1) Gmail.      

2) Календар Google.     

3) Google Диск.     

4) Google Документи.    

5) Google Таблиці.    

 

6) Google Презентації.   

 

 

 

 

 

 

 



Зверніть увагу! Після підключення шкільної пошти на телефон, в будь-якому 

додатку Google (Gmail, Календар, Диск, Документи, Таблиці, Презентації) можна 

перемикати активний обліковий запис, з яким в даний момент працює додаток. 

1) Додаток “Gmail”    2) Додаток “Диск”: 

Активний обліковий запис:    Активний обліковий запис 

RomanovM@school54.in.ua    grigorenko@school54.in.ua  

   

 

3) Додаток “Клас”: 

Активний обліковий запис: 

RomanovM@school54.in.ua 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Обрати потрібний клас і почати виконувати завдання. 

Успіхів вам! 

 


