
 

 

  

 

 

Шановні освітяни Сумської області,

запрошуємо Вас до комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти на курси підвищення кваліфікації,  на які Ви зареєструвалися 

онлайн і які будуть відбуватися за дистанційною формою навчання

засобами Microsoft Teams

Є декілька способів, щоб приєднатися до своїх курсів ПК за дистанційною формою навчання

засобами Microsoft Тeams.  

виберітьтаПеред тим, як виконувати інструкцію, ознайомтесь з кожним способом

найефективніший для Вас, зважаючи на Ваші технічні можливості. 

 

Спосіб І 

Рекомендуємо  для дистанційного навчання у Teams  

використовувати Гугл Хром Браузер ( )! 

 

1. Якщо Ви зареєструвалися на курси за дистанційною формою у КЗ СОІППО 

(заповнили он-лайн анкету), Вам на поштову електронну скриньку, яку Ви вказали під час 

реєстрації, надійде лист (відправник Microsoft on behalf of your organization) з ім'ям 

користувача та тимчасовим паролем, за яким Ви зможете потрапити на навчання у Вашу 

групу. Лист має вигляд: 

 

 
2. З даного листа Вам необхідно скопіювати Ваше ім'я користувача і вставити його в 

нову вкладку, яка відкрилася поруч з відкритою вкладкою Вашої поштової скриньки.  Потім 

треба  натиснути “Далее” або “Далі” (залежно від мови інтерфейсу).  

 

3. Необхідно повернутися у вкладку з Вашою поштовою скринькою та знову з 

надісланого листа скопіювати тимчасовий пароль, повернутися назад, вставити пароль та 

натиснути “Войти” або “Увійти” (залежно від мови інтерфейсу). 

 



 
 

4. Можливий наступний крок (залежно від параметрів вашого ноутбука, комп’ютера). 

Якщо це  вікно не з'явилося, то переходьте до пункту 5. 

 

 
 

 

5. Тепер Ви увійшли у Office 365, в якому необхідно натиснути на інструмент Teams 

 

 



 

 

6. У вкладці поруч відкриється вікно Teams  з назвою курсів, потрібно вибрати свою 

назву курсів і натиснути на неї. 

 Або відразу відкривається вікно з Вашою групою для навчання та з назвою Ваших курсів. 

 

 

 

 

7. Ви готові до дистанційного навчання!!! :) 

 

8. У перший день Вашого навчання необхідно за розкладом о 9.30. увійти та 

“Приєднатися” до відео-зустрічі з викладачем, який розпочинає Ваше навчання і розповість 

про особливості його організації. Розклади навчальних занять усіх груп курсів ПК будуть 

розміщені на головній сторінці веб-сайту інституту. 

 

 
 

 

 

Спосіб ІІ 

 

Для кращої комунікації у режимі відео та аудіо зустрічей рекомендуємо встановити 

інструмент Teams на ноутбук (комп'ютер), щоб не використовувати Гугл Хром Браузер.  

Для цього треба мати  ноутбук чи комп'ютер з операційною системою:  

● Windows 10 або Windows 8.1 або Windows 7 в 32-розрядній і 64-розрядній 

версіях 

● Дистрибутив Linux, здатний встановлювати DEB або RPM 

●  Mac OS X 10.11 El Capitan або новішої версії 

 

1. Необхідно завантажити інструмент для реалізації дистанційного навчання за 

посиланням Download Microsoft Teams on any Device. Гортаємо сторінку, що відкрилась униз 

https://teams.microsoft.com/downloads?navfrom=edustart


до переліку інсталяції Тeams на різних пристроях (у більшості це windows 64-розрядна 

версія але можливо і windows 32-розрядна версія або інша ОС), обираєте Вашу операційну 

систему 

 

 
 

2. Програма автоматично завантажується і відобразиться внизу вікна 

 

 
 

3. Натискаємо по завантаженому файлу, з’являється вікно, в якому натискаємо 

“Запустить” 

 

 
4. Програма автоматично створить ярлик для наступних завантажень програми на 

робочому столі, перед вами може з’явитись білий екран, згорніть його, треба щоб ви 

побачили вікно для авторизації, зазвичай воно одразу з’являється.  



5. Введіть Вашу адресу для входу (скопіюйте ім'я користувача, яке ви отримали на 

пошту, дивись пункт 6) 

 
 

6. Якщо Ви зареєструвалися на курси за дистанційною формою у КЗ СОІППО 

(заповнили он-лайн анкету), Вам на поштову електронну скриньку, яку Ви вказали під час 

реєстрації, надійде лист (відправник Microsoft on behalf of your organization) з ім'ям 

користувача та тимчасовим паролем, за яким Ви зможете потрапити на навчання у Вашу 

групу. Лист має вигляд: 

 

 



 

7. Потім введіть ваш пароль (скопіюйте тимчасовий пароль, який Ви отримали на 

електронну пошту, дивись пункт 6). 

 

 
 

 

8. З’являється вікно, натискаєте “Далее” або “Далі” 4 рази або просто одразу закриваєте це 

вікно. 

 

 
 

9. Перед Вами відкриється вікно Teams  з назвою курсів, потрібно вибрати свою назву курсів 

і натиснути на неї. 

 Або відразу відкривається вікно з Вашою групою для навчання та з назвою Ваших курсів. 

 

 

 



 

10. Ви готові до дистанційного навчання!!! :) 

 

11. У перший день Вашого навчання необхідно за розкладом о  9.30 увійти за допомогою 

ярлику, що знаходиться на Вашому робочому столі та “Приєднатися” до відео-

зустрічі з викладачем, який розпочинає Ваше навчання і розповість про особливості його 

організації. 

Розклади навчальних занять усіх груп будуть розміщені на головній сторінці веб-сайту 

інституту. 

 

 
 

 

Спосіб ІІІ 

 

Якщо Ви не маєте ноутбука чи комп’ютера, скористайтесь мобільним пристроєм, завантажте 

Teams у Google Play Market або  у App Store. 

  

Ви можете використовувати Teаms на цих мобільних платформах: 

● Android: сумісний із телефонами та планшетами Android  

● iOS: сумісний із iPhone, iPad та iPod touch  

Для найкращого досвіду роботи з своєю групою курсів ПК використовуйте останню 

версію iOS та Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app#hardware-requirements-for-teams-on-mobile-devices
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app#hardware-requirements-for-teams-on-mobile-devices



