
Створення
конференції в
Microsoft Teams.



Перш за все вкрай рекомендується працювати за
десктопною версією, але Microsoft Teams має високі технічні
вимоги до користувачів та інсталюється на комп’ютер з
операційною системою Windows 10, Windows 8 та Windows 7 
але з всіма останніми оновленнями.

Завантижити Microsoft Teams можливо за посиланням:
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app

Після інсталяції на робочому столі з’явиться відповідний
ярлик:



Після авторизації Ви потрапите до Teams та
побачите всі команди, до яких Вас включено. 
Найчастіше – це команда/група, до якої включені
всі студенти Вашої групи:



В кожній групі, до якої Вас включено, Ви можете написати листа
натиснувши «Новая беседа», який побачать всі учасники групи. 
Учасників групи можливо подивитись натиснувши кнопку інфо у
верхньому правому кутку. Також можна почати, або запланувати
відеоконференцію натиснувши «Встреча», або стрілку поряд з
кнопкою «Встреча» та запланувати конференцію в інший час.



Для того аби швидко перейти до відеоконференції, до
якої Вас запросив викладач, необхідно або перейти за
посиланням, яке Ви отримали на корпоративну пошту, або
необхідно обрати «Календарь».



Ви та всі інші участники можуть бачити зустріч в
календарі Microsoft Teams. Натиснувши «Присоединиться» 
Ви почнете конференцію. 



Натиснувши «Чат с участниками» Ви отримаєте
можливість поспілкуватись та обмінятись файлами
зі студентами та викладачем.



Для того, щоб почати конференцію, потрібно
натиснути «Присоединиться», обрати опції
увімкнути мікрофон та відеокамеру, якщо
необхідно, та натиснути «Присоединиться сейчас».



Відеоконференція почалась, у будь який час Ви
можете увімкнути або вимкнути мікрофон та
камеру, див. червоним на скріншоті.



Ви можете подивитись учасників:



В чаті студенти також інколи пишуть, адже не
завжди мають мікрофони або відеокамери:



Аби поділитись своїм екраном, достатньо
натиснути кнопку поділитись екраном та
обрати чим саме Ви хочете поділитись:



Ви можете обрати Screen 1, тоді учасники будуть бачити
все, що відбувається на екрані. Обравши якесь вікно, всі
учасники бідь бачити все що відбувається лише у цьому
вікні, наприклад, презентації. 



Можливо також корисно буде використання
«Доски» від Microsoft:



Зупинити демонстрацію можливо натиснувши
«Остановить демонстрацию».



Завершити конференцію, натиснувши
«Выйти»:
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