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Інструкція з використання
Частина 3. Адміністрування шкіл, класів та учнів і 

функціональність для вчителів в LanguaBooks™ UA

LanguaBooks™ UA
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Вступ
В цьому документі ми розповімо про адміністрування шкіл, класів та учнів, а також про 
функціональність для вчителів, яку ми надаємо партнерам LanguaBooks™ UA.

Партнерська програма LanguaBooks™ UA створена для забезпечення ефективного 
використовування ресурсу в навчальних закладах таких як школи та курси англійської мови, а 
також приватними викладачами англійської. Участь в партнерській програмі в Україні є 
безкоштовною. Щоб стати партнером треба написати нам на lbua@languabooks.com і ми надамо
вам статус партнера після проведення відповідних презентацій і тренінгів. 

Після реєстрації партнерських відносин для кожного партнера створюється Школа і назначається 
Адміністратор школи.

Адміністратор школи може створювати Класи і акаунти Вчителів. Для кожного класу назначається 
Класний керівник, який може створювати акаунти Учнів для своїх класів, контролювати які 
книжки їм доступні, створювати Завдання і Учбові програми.

В класі може бути назначено декілька Вчителів, які мають доступ до звітності як в цілому по класу, 
так і до детальних звітів по активності кожного учня з можливістю перегляду результатів окремих 
завдань і прослуховування аудіо читання книжок.

mailto:lbua@languabooks.com
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1 Режим Адміністратора школи

Адміністрування школи здійснюється назначеним для даної школи 
користувачем з роллю School Administrator. 

Для нього стає доступним режим Адміністратора школи в меню користувача. 

Основними функціями Адміністратора школи в LanguaBooks є:

- Створення і редагування Класів школи

- Створення акаунтів Вчителів і призначення їх Класними керівниками або 
просто вчителями в класи 



1.1 Адміністрування класів

На сторінці Створення і редагування класів школи 
адміністратор може:

- Переглянути список класів школи

- Створити новий клас і назначити в нього вчителів

- Відредагувати або видалити існуючий клас

Назва школи (один адміністратор
може обслуговувати декілька шкіл)

Редагувати дані про клас і його 
вчителів

Видалити клас

Створити новий клас



1.1.1 Створення класу

При створенні класу потрібно:

- Ввести назву класу. В назві класу бажано вказувати навчальний рік (для середньої школи) або 
семестр для мовних курсів.

- Вибрати Класного керівника (якщо його немає в списку, то потрібно спочатку створити його як 
вчителя). Класний керівник автоматично буде назначений і вчителем для класу.

- Вказати період актуальності класу. Для середніх шкіл с 1 вересня по 31 серпня наступного року. 
Для мовних курсів залежно від дат початку і закінчення зайнять. 

Вийти без створення нового класу

Створити клас коли всі дані 
для нього будуть введені

Класний керівник надалі 
відповідатиме за 

адміністрування учнів класу  



1.1.2 Редагування класу і списку його вчителів

При редагуванні класу можливо:

- Змінити раніше введені дані 
про клас.

- Додати нового або видалити 
раніше доданого вчителя. Нові 
вчителі вибираються зі списку 
вчителів зареєстрованих для 
школи. Якщо потрібний вчитель 
відсутній у списку, спочатку 
створіть його на сторінці 
Teachers.

Додати вчителя в клас

Введені при створенні класу 
дані можуть бути відредаговані

Видалити 
вчителя з класу



1.1.3 Список вчителів школи

Список вчителів школи можливо переглянути на сторінці Teachers. Тут також ви можете:

- Створити аккаунт нового вчителя школи

- Відредагувати дані про вчителя

- Видалити вчителя зі списку вчителів школи

Редагувати профіль вчителя

Видалити 
вчителя зі школи

Створити аккаунт для 
нового вчителя



1.1.4 Створення аккаунту для Вчителя

Для нового Вчителя створюється аккаунт користувача LanguaBooks з роллю Teacher і він 
додається в список вчителів школи. 

Тому при створенні вчителя потрібно заповнити такі самі поля, як при реєстрації користувача 
LanguaBooks UA.

Створити вчителя коли всі 
дані введені

Вийти без створення 
нового вчителя

Увага! Якщо у вчителя вже є 
аккаунт LanguaBooks UA і він 
хоче використовувати його і 
надалі, зверніться до нас по 
E-mail lbua@languabooks.com
і ми назначимо цього 
користувача вчителем в вашу 
школу.

mailto:lbua@languabooks.com


2 Режим Вчителя

Вчителі мають бути зареєстровані в LanguaBooks з роллю Teacher. 

Для них стає доступним режим Вчителя в меню користувача. 

Основними функціями Вчителя в LanguaBooks є:

- Створення учнів і редагування списків учнів в Класах (для Класних 
керівників)

- Адміністрування доступних учням книжок і завдань

- Аналіз роботи учнів з книжками за допомогою різноманітних звітів 



2.1 Адміністрування класів

Режим Адміністрування класів доступний тільки для вчителів, які є 
Класними керівниками відповідних класів та Адміністратора школи.  

Режим адміністрування 
класів

Список класів в яких 
користувач є 

Вчителем

Створити аккаунт для нового учня

Список учнів школи

Додати учня в клас

Видалити учня з класу

Редагувати профіль учня

Список учнів класу



2.1.1 Створення аккаунту для Учня

Якщо учень відсутній в списку учнів школи, то для нього потрібно створити аккаунт 
LanguaBooks. При створенні нового учня потрібно заповнити такі самі поля, як при реєстрації 
користувача LanguaBooks UA.

При створенні учня створюється аккаунт користувача LanguaBooks UA, йому надається роль 
Student і він додається в список учнів школи і цього класу. 

Створити учня коли всі 
дані введені

Вийти без створення 
нового учня

Увага! Якщо у учня вже є 
аккаунт LanguaBooks UA і він 
хоче використовувати його і 
надалі, зверніться до нас по E-
mail lbua@languabooks.com і 
ми назначимо цього 
користувача учнем в вашу 
школу.

Для учнів молодших класів бажано 
вказувати E-mail батьків

mailto:lbua@languabooks.com


2.1.2 Редагування аккаунту для Учня

В деяких випадках може виникнути необхідність редагування аккаунту учня, наприклад якщо 
він забув пароль, або потрібно змінити E-mail. 

Класний керівник або Адміністратор школи можуть зробити це в режимі редагування
аккаунту учня. 

Зберегти редагування

Вийти без змін 
аккаунту



2.2 Керування Завданнями
Завдання в LanguaBooks створюються для того, щоб призначити певній групі учнів перелік 
книжок, який вони мають прочитати за визначений проміжок часу. 

Режим керування ЗавданнямиАктуальні Завдання, термін 
яких ще не закінчився

Завдання, які закінчилися

Створити нове Завдання

Редагувати параметри 
Завдання

Редагувати список учнів і 
книжок Завдання

Скасувати Завдання



2.2.1 Створення і редагування Завдань
Для нового Завданняпотрібно:

- Створити його, вказавши назву і термін дії

- Визначити перелік учнів і книжок завдання

Створити нове Завдання

Назва Завдання та Опис будуть 
показані учням в списку 

Завдань. Опис Завдання має 
містити певні вказівки по його 

виконанню.

Перелік учнів 
завдання

Перелік книжок 
завдання



2.3 Керування доступом до навчальних програм школи і 
індивідуальних книжок

При створенні студента він отримує доступ до базових колекцій книжок LanguaBooks UA. 

В той же час кожен партнер LanguaBooks UA може створювати свої навчальні програми на базі 
книжок у вільному доступі, а також окремо ліцензованих для школи.

Доступ до таких навчальних програм контролюється вчителями в режимі Books. 

Тут також учням може надаватися доступ до індивідуальних книжок або тестів

Режим керування навчальними 
програмами і книжками

Навчальні програми

Індивідуальні книжки і 
тести



2.3.1 Керування доступом до навчальних програм

Навчальна програма складається з переліку книжок поділених на розділи за принципами 
закладеними в цю програму. 

Вчитель може надавати учням доступ до навчальної програми в цілому або до окремих її розділів. 

Вибрана навчальна програма

Розділи навчальної 
програми

Надати студенту доступ до розділу



2.4 Звіти
Звіти для вчителя дозволяють аналізувати результати використання LanguaBooks як в цілому по 
класу, так і по окремим учням. 

Для цього вчителю доступні:

- Звіт по класу з загальною статистикою по учням класу

- Журнал читання книжок з можливістю детального перегляду результатів кожного учня, в тому 
числі прослуховування його аудіо записів

- Індивідуальні звіти по кожному учню

Режим Звітів

Звіти по 
класу

Журнал 
читання

Індивідуальні 
звіти по учню



2.4.1 Звіт по класу
Звіт по класу дозволяє отримати статистику результатів використання книжок учнями класу за 
визначений період (використовується дата останньої спроби роботи з книгою). 

Фільтр по датамСписок класів вчителя

Кількість книжок які 
використовувались за 

вказаний період

Виконати звіт

Скільки хвилин учень 
прослуховував аудіозапис 

книжок

Скільки 
хвилин учень 
читав вголос

Кількість балів 
набраних за вправи 

читання вголос

Кількість балів 
набраних за 

вправи до тексту



2.4.2 Журнал читання книжок
Журнал читання книжок – дозволяє проаналізувати які саме книжки читав студент за вказаний 
період і які результати отримав. 

Для отримання детальної інформації по читанню книжки клікніть на неї в таблиці з результатами 
або на кнопку Details.

Кнопка виконаня звіту стане доступною коли мінімальний набір параметрів (хоча б один з трьох 
необов’язкових) буде задано.

Вибрати учня або 
залишити пустим

Вибрати клас

Період (може бути 
пустим)

Код або назва книжки
(може бути пустим) 

Натисніть для детальної 
інформації по читанню книги

Дата останнього 
використання книги



2.4.2.1 Детальна інформація по читанню книги
Детальна інформація по читанню книги надає можливість вчителю переглянути результати кожної 
вправи. Для вправ читання вголос вчитель може також прослухати запис аудіо учня і побачити 
результати оцінювання вимови.

Детальна інформація 
по вибраній вправіСписок вправ книги

Прослухати аудіо

Бали за вправу 
(0-100)

Повна назва 
типу вправи

Спроба читання книги



2.4.3 Звіти по учням

Звіти по учням – дають змогу вчителю переглянути стандартні звіти по роботі з LanguaBooks 
доступні кожному учню.

Виберіть студента

Виберіть тип звіту 
студента



Зворотній зв’язок та служба підтримки

Якщо у Вас виникнуть питання або коментарі з використаня

програми, звертайтеся до служби підтримки LanguaBooks™ UA : 

lbua@languametrics.com

mailto:lbua@languametrics.com

