
Інструкція для користування 
програмою  TEAMS

для проведення
відеоконференцій у режимі

on-line



•

1. Для завантаження OFFICE 365 перейдіть за посиланням

2. Якщо Ви входите із нового пристрою, або ж ще ніколи не   
користувались «OFFICE 365» університету, Вам буде запропоновано
провести авторизацію. 



1. Якщо Ви входите із нового пристрою, або ж ще ніколи не
користувались OFFICE 365 університету, то Вам буде запропановано
ввести пароль.



•

Сторінка Office 365 
-У випадку, якщо це Ваш не перший вхід, та пароль вже
знаходиться у пам’яті комп'ютера, система переведе Вас на 
Головну сторінку Office 365 та привітається з Вами



Вхід у програму Teams
• Оберіть додаток Teams
• N.B. Якщо у Вас встановлена операційна система Windows XP,–
програма працювати НЕ БУДЕ!!!
• Мінімальний тип операційної системи Windows7 SP3 із усіма
оновленнями та вище
• Як альтернативу рекомендуємо використовувати мобільний
додаток для Android/iOS







Зберігаєте попередні налаштування та можете повертатись до своїх
справ. Всі налаштування виконані. Коли підійде визначений час, 
програма попередить Вас листом по електронній Пошті або
звуковим сигналом, що через 15(або іншу кількість) хв. у Вас 
розпочнеться відеоконференція.



Як тільки Ви перейдете по посиланню, система запропонує Вам різні варіанти
підключення. Оптимальним варіантом є використання десктопного додатку
Teams або інтернет-браузера Chrome. Робота додатку Teams в інших інтернет-
браузерах (Mozilla, …) є обмеженою і часто некоректною. 



Погодьтесь із запитом браузера про доступ до мікрофону та відео



Дочекайтесь появи діалогового вікна конференції, де Ви зможете
доналаштувати аудіо та відео за необхідності
Натисніть «Приєднатись зараз»



Ви змогли приєднатись до конференції.



З метою покращення якості проведення конференції, Ви маєте змогу
демонструвати роботу попредньозапущених програм, робочого столу, 
можете вільно малювати на віртуальній дошці.

Оберіть кнопку «Поділитись», потім виберіть вміст, який Ви б хотіли
демонструвати для загалу.



Відключити демонстрацію робочого столу або презентації можна
натиснувши на кнопку «Зупинити демонстрацію» (1), розташовану
у верхній частині екрану. Дана кнопка періодично буде ховатися, 
для того щоб її побачити потрібно підняти курсор миші до верхньої
частини екрану



Під час засідання просимо тримати мікрофони вимкненими, крім 
Доповідача та Голови засідання, а у разі якщо ви бажаєте задати 
питання чи прокоментувати доповідь, нажміть клавішу «Ладошка» 


