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НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ІНФОРМАТИКИ

КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї №1, 2014

Ресурс Learningapps.org дає можливість організу�
вати віртуальні класи, керувати обліковими запи�

сами школярів, готувати для учнів кожного класу
завдання, відстежувати процес виконання завдань.
Розглянемо ці можливості.

1. Реєстрація в системі (рис. 1):

а) зайшли на сайт;
б) обрали мову інтерфейсу;
в) клацнули Подати заявку;
г) клацнули Створити акаунт;
д) заповнили поля, увели код безпеки;
е) клацнули Створити конто;
ж) відкривається ваш профіль. Його можна відре�

дагувати, якщо з’явиться така необхідність.
2. Створення класу (рис. 2):

а) клацнули Мої класи;
б) бачимо три закладки, обираємо Студентські

акаунти;

в) клацаємо Створити акаунт для учнів (рис. 3);

г) у полі Ім’я класу, Name пишемо назву класу;
д) у поля Студентські акаунти, Ім’я, прізвище пи�

шемо ім’я учня, натискаємо Enter— логін і пароль для
учня згенерує система (рис. 4);

е) додаємо всіх учнів класу;
ж) клацаємо Зберегти;
з) бачимо список акаунтів учнів класу, який мож�

на редагувати, друкувати (рис. 5);
і) для додавання нового класу клацаємо Створити

нові акаунти для учнів;
к) у полі Ім’я классуобираємо Створити новий клас,

уводимо його ім’я, далі дивись пункти д)–з).
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3. Додавання завдань для класів:
а) клацаємо Мої класи, Застосунки для моїх класів;
б) обираємо клас, для якого готуватимемо завдання;
в) клацаємо Додати застосунок (рис. 6);

г) обираємо спосіб додавання застосунка (рис. 7);

д) для збільшення швидкості пошуку вподобаного
завдання, відразу це вікно не відчиняємо, а тиснемо Усі
вправи, обираємо категорію Інформатика, обираємо
підкатегорію, переглядаємо вправи;

е) коли відкриваємо вправу, вона запам’ятовуєть�
ся в переглянутих. Можна завдання не виконувати,
а відразу клацнути Мої класи, Застосунки для моїх
класів, Додати застосунок. У групі В останній раз
використано бачимо переглянуті завдання, клацаємо
на завданні, і воно додається на сторінку завдань об�
раного класу.

4. Перегляд статистики про виконання вправ:
а) Мої класи, Застосунки для моїх класів;
б) обираємо клас;
в) у разі наведення мишки на малюнок із завдан�

ням бачимо три піктограми редагування (перша — звіт

про те, хто з учнів цього класу виконав це завдання;
друга — додавання зауваження; третя — видалення
завдання зі списку завдань класу);

г) клацаємо по першій піктограмі (рис. 8);

д) відчиняється вікно зі списком учнів, які впора�
лись із завданням (рис. 9).
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