Вхід у «Google Classroom»
1. В адресному рядку вводимо classroom.google.com

2. Натискаємо на клавіатурі Enter
У вас може з’явитись якась незрозуміла сторінка типу такої:

3. Натискаємо синю кнопку Go to Classroom або підводимо курсор миші до напису Sign in у
правому верхньому куті і обираємо Google Classroom
4. Має відкритися нова сторінка (або нова вкладка) з формою входу у ваш акаунт.
Введіть свою корпоративну адресу електронної пошти:

Це та адреса, яка була вам надіслана
Навчальною частиною, вона має
вигляд –
<ініціал.прізвище>@my.aau.edu.ua.
Вона ж є вашим «логіном».
Тут також можна змінити мову (зліва
внизу).
Натискаємо кнопку Далее

5. Ну, тут, здається, все
зрозуміло. Вводимо
«одноразовий» пароль –
номер вашого студентського
квитка (тільки 8 цифр, без
літер). Якщо треба
переконатись, що пароль
введено вірно, можна
натиснути на іконку у вигляді
ока.
Натисніть Далі

6. А далі вам буде запропоновано прийняти Загальні положення та умови й Політику
конфіденційності Google. Сміливо тисніть Прийняти.
7. У наступному вікні вас попросять змінити пароль вашого облікового запису. Двічі – у полі
Створіть пароль і у полі Підтвердьте пароль – введіть ваш новий надійний пароль. Не
забувайте його! Адже ні адміністратор системи від Академії, ані сам Google не зможуть його
відновити – у разі необхідності можна лише «скинути» його.
Пароль має містити щонайменше 8 символів. Це можуть бути комбінації латинських літер, цифр і
символів (таких як: # ^ & * [ ] і т.п.); одна й та сама літера у різних регістрах сприймається як різні
символи. Натисніть синю кнопку Поміняти пароль
(див. малюнок на наступні сторінці)

8. Після того, як пароль буде
успішно змінено, система,
можливо, запропонує вам
захистити свій обліковий запис.
Це важливо, але на цьому етапі
даною пропозицією можна
знехтувати.
Якщо вікно з такою пропозицією
з’явилось, натисніть кнопку
Підтвердити, а якщо ні – то ви
вже опинились у своєму
новоствореному середовищі
Google Classroom.
Проте, це ще не все. Тут важливо
не помилитись, обираючи свою
Роль. Коли з’явиться відповідна
картинка, не натисніть раптом
на вуйка з вусами! Ваш вибір –
«Я СТУДЕНТ».

Вітаю! Все готово. Приєднайтесь до курсів, які вам пропонуються. Запрошення приєднатись до
них також надійде вам на «корпоративну» поштову адресу.
ВАЖЛИВО: Якщо ви маєте інший акаунт Гугл (наприклад, персональний, який має такий вигляд:
вашпсевдонім@gmail.com) і раніше входили в нього (користуючись поштою чи іншими сервісами
від Гугл), цілком можливо, що система автоматично «перекине» вас у цей обліковий запис. Це
призведе до помилок. Тому: у правому верхньому куті є таке коло з вашим фото чи просто
літерою, натисніть і подивіться, під яким обліковим записом (акаунтом) ви працюєте; якщо під
звичайним (вашпсевдонім@gmail.com), то оберіть необхідний (ініціал.прізвище@my.aau.edu.ua),
а у разі, якщо його не бачите – натисніть «додати ще один акаунт» (поруч з іконкою «человечек с
плюсиком») і на запит системи введіть логін та пароль.
А ще краще, щоб уникнути проблем, вийдіть з усіх акаунтів, натиснувши відповідну кнопку у
спадному меню, й увійдіть у свій корпоративний акаунт «з чистого листа».

