
 
MICROSOFT TEAMS – ЦИФРОВИЙ ЦЕНТР КОМАНДНОЇ РОБОТИ 

для студентів і викладачів 
 

 
 

• Дзвінки і відеоконференції. 
• Групові чати. 
• Робота з загальними календарями та списками завдань. 
• Управління розкладом. 
• Публікація та обмін фотографій і відеозаписів. 
• Відстеження геолокації користувачів. 
• Інструменти для зберігання та обміну інформацією 

 

__________________________________________________________________ 

(Костянтин Калашников) 

 

Microsoft Teams. Урок 1. 

Вхід в обліковий запис, створення команди, додавання користувачів 

https://www.youtube.com/watch?v=5mr9HOHgYMU&feature=youtu.be 

 

Microsoft Teams. Урок 2. 

Налаштування під час дзвінка 

https://www.youtube.com/watch?v=idG79HaFwJU 

__________________________________________________________________ 

 

 

  Lizard Soft 

Відео-інструкції для адміністраторів по роботі у Microsoft Team 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiTQlqLvPP2rc2Un5mXQ9gqVXyrRmc

8E0 

 

Початок роботи з Microsoft Teams: вебінари для вчителів 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiTQlqLvPP2oZ6UjS5SlxbhfQrK3ZWcl

K 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Досвід Тічера 

Як використовувати Microsoft Teams для онлайн навчання. 

__________________________________________________________________ 
Частина 1. Знайомство з основною панеллю 

https://www.youtube.com/watch?v=tZkpDkIdzNk 

Частина 2. Групи, завдання та записні книжки 

https://www.youtube.com/watch?v=49a1qV5hfR8 

Додання учасників, створення вікі-сайту, додавання Завдання 

https://www.youtube.com/watch?v=lFX3gMkmyjk 

Як створювати канали в командах Microsoft Teams: типи каналів, групова 

робота 

https://www.youtube.com/watch?v=sPPdaJCHqJo 

Оцінка завдань, виставлення рубрик та балів 

https://www.youtube.com/watch?v=1j3S94rAyTA 

5. Можливості зібрань в Microsoft 

Teamshttps://www.youtube.com/watch?v=zGxRL-yRAWA 

6. Куди йдуть записи відеозібрання в Microsoft Teams? 

https://www.youtube.com/watch?v=iCHT2PaXIFM 

7 Як створювати тести і оцінювати їх зі зворотним зв'язком в Microsoft 

Teams? 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa-tjMKlGP8 

Як включити звук при демонстрації екрану в Microsoft Teams? 

https://www.youtube.com/watch?v=p4VM2RIsdPA 

Групова робота в Microsoft Teams: робота над презентацією 

https://www.youtube.com/watch?v=TGh4nFBt4us 

Як створювати швидкі опитування в зібраннях Microsoft Teams за допомогою 

Forms? 

https://www.youtube.com/watch?v=aNpuUdClLO4 

Як відкрити доступ до записів зібрань в Microsoft Teams? 

https://www.youtube.com/watch?v=JYYizSKXBl4 

 

 

 

Шановні друзі! 

Обмінюйтеся з колегами своїм досвідом. 

 

Надсилайте вподобані Вами посилання на електронну пошту: 

nazha.pavlo@pgasa.dp.ua 

або  

до Viber-групи ДВНЗ ПДАБА 
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