
Microsoft Teams 
Microsoft Teams надає широкі можливості для організації комунікації та співпраці в 

рамках освітнього процесу. Тут доступні чати, робота в командах, відеоконференції, 

завдання тощо. 

Початок роботи 

Для того, щоб почати роботу в Microsoft Teams, необхідно авторизуватись, 

використовуючи свій корпоративний акаунт Microsoft. Зайдіть на сайт Office 365 та 

натисніть кнопку “Увійти”. 

 
Введіть свою корпоративну електронну пошту та пароль до акаунту Microsoft. 

 

!!! Якщо у Вас немає корпоративного облікового запису Microsoft, Ви можете подати 

заявку на його створення. Для цього в Цифровому кампусі Університету перейдіть у 

розділ “Цифрова освіта” та у списку “Хмарні сервіси Microsoft” виберіть 

“Реєстрація/відновлення доступу до MS Office 365”. Заповніть анкету, і логін та пароль 

будуть надіслані Вам на корпоративну електронну пошту. 

 

Після авторизації для переходу в Microsoft Teams натисніть на піктограму додатку у 

боковому меню зліва або виберіть його серед переліку програм Office 365. 

https://www.office.com/
https://digital.kubg.edu.ua/


 

Робота з чатом 

Чат в MS Teams може бути використаний для організації групової чи проєктної роботи 

студентів, а також для обговорення робочих питань з колегами. Для створення нового 

чату необхідно перейти до вкладки “Чат” та натиснути піктограму “Новий чат” у 

верхньому правому кутку списку чатів. 

 
Додайте до чату учасників (вони повинні мати акаунти Microsoft), назву чату/групи (за 

потреби) та напишіть перше повідомлення. 

 



 
Серед особливостей чату MS Teams є можливість форматування повідомлень, 

налаштування параметрів доставки повідомлень (звичайне, важливе, термінове), 

планування нарад, додавання файлів, що відображаються як у вікні чату, так і у окремій 

вкладці “Файли” тощо. 

 
 

Також є можливість проведення миттєвих аудіо- та відеовикликів (відповідні піктограми 

знаходяться в правому верхньому кутку чату. 

 
За допомогою налаштувань чатів можна організовувати свій робочий простір в списку 

чатів MS Teams. Так, актуальні чати можна закріпити, щоб вони не губились серед 

Решти повідомлень. Чат можна позначити непрочитаним, щоб потім не забути 

повернутись до повідомлень. Неактуальні чати можна приховати. 



 

Робота з командами 

Команди в Teams дозволяють об’єднувати користувачів для роботи над спільними 

проєктами. Можна створювати закриті команди, до яких можна потрапити лише за 

запрошенням, та відкриті команди, до яких учасники можуть доєднатися самостійно. 

Для створення команди перейдіть до вкладки “Команди” та натисніть “Створити 

команду”. 

 
Виберіть тип команди. 



 
Оберіть назву для своєї команди. 

 
Додайте до команди користувачів. Цей крок також може бути виконаний пізніше, коли 

команда вже створена. 

 
Команди в MS Teams дозволяють створювати бесіди, проводити миттєві або 

заплановані наради, додавати файли для спільного користування та додавати інші 

додатки, що використовуються для командної роботи. 



В командах типу “Клас” додатково відображаються Блокнот для класу, Завдання, 

Оцінки та Insights. 

 
 

 



Бесіди в командах називаються каналами. В одній команді можна створити кілька 

каналів, щоб розмежувати спілкування за темами чи складом учасників. Наприклад, 

канали можна використовувати при розбитті роботи над проєктом на етапи чи при 

організації міні-груп. 

Для створення нового каналу необхідно натиснути на три крапки навпроти назви 

команди та у спадному списку вибрати “Додати канал”. 

 
Вкажіть назву каналу та у розділі “Конфіденційність” зазначте, чи всі учасники команди 

зможуть мати доступ до цього каналу. 

 



Робота з завданнями 

Для того, щоб створити нове завдання, перейдіть у вкладку “Завдання”, натисніть на 

кнопку “Створити” та виберіть тип завдання. 

 
 

Виберіть клас, де необхідно створити завдання. 



 
Встановіть параметри завдання та натисніть “Призначити”. 

 
Завдання відобразиться в учасників команди у вкладці “Завдання” та в дописах 

відповідної команди. 



 

 
Для здачі відповідного завдання студенти мають відкрити завдання, додати до нього 

файл з виконаним завданням або створити потрібний документ в самому завданні та 

натиснути кнопку “Здати”. 

 
Здані роботи відображаються у викладача в завданні. 



 

Організація нарад 

 

Для створення відео наради Ви можете скористатися кнопкою “Почати нараду” у каналі 

команди або в чаті або запланувати нараду через календар. Для цього заповніть 

відомості наради та натисніть “Надіслати”. 

 
 

Створена нарада відобразиться у відповідному каналі та календарі.Для приєднання до 

наради потрібно обрати її в календарі та натиснути “Приєднатися”. 



 

Опції відеонаради 

Під час відеонаради учасники можуть демонструвати презентації, розміщені у своєму 

акаунті Microsoft, а також демонструвати екран. Для цього потрібно відкрити панель 

спільного доступу та вибрати об’єкт для демонстрації. 

 
Для демонстрації екрану або вікна натисніть “Демонстрація екрана”. Виберіть, що саме 

необхідно демонструвати та натисніть “Надіслати”. 



 
 

Для припинення демонстрації екрана натисніть на “Закрити доступ” або кнопку “Більше 

не ділитися”. 

 
 

Для демонстрації презентації виберіть на панелі спільного доступу потрібну презентацію 

та натисніть на неї. Для керування переміщенням по презентації користуйтеся 

стрілками. Для припинення демонстрації натисніть “Зупинити презентацію”. 



 
Нотатки (додані в презентації) під час демонстрації доступні лише лектору (інші учасники 

бачать лише слайди), тож користуйтеся ними для структуризації своєї доповіді. 

Під час проведення наради доступні опції: 

 - підняття руки 

- чат 

 - перегляд учасників 

Серед інших дій, доступних під час проведення конференції, є параметри наради, 

нотатки, способи організації відображення екрану, запис наради. Для перегляду 

доступних дій натисніть “Інші дії” (три горизонтально розташовані крапки) та виберіть 

необхідну опцію. 



 

Для завершення наради натисніть кнопку “Роз’єднати” . 


