
Інструкція для користування програмою 
TEAMS

для участі у заняттях
у режимі on-line (відеоконференцій)

Інструкція для студентів
IFNMU



Доступ до програми

• 1. Зайдіть на сайт університету ifnmu.edu.ua

• 2. Оберіть вкладку «Office365»

• 3. Перейдіть за посиланням «Вхід»

Для коректного відображення всіх опцій програми використовуйте додаток GoogleChrome



Сторінка Office 365

• 1. Якщо Ви входите із нового пристрою, або ж ще ніколи не 
користувались «Хмарою» університету, Вам буде запропоновано 
провести авторизацію. У даному полі введіть свій логін у форматі 

Prizvyshche_Im@ifnmu.edu.ua

Логіни та паролі Ви повинні були отримати у деканатах
університету при зарахуванні на перший курс.

Ваш логін складається із Вашого прізвища та перших двох 
літер імені

Паролі скидати самостійно неможливо!
ЗБЕРІГАЙТЕ ПАРОЛЬ протягом всього Вашого періоду 

навчання



Сторінка Office 365

• 2 У наступному полі введіть свій пароль

Якщо система запропонує 
зберегти пароль – збережіть 
його для подальшого спрощеного 
входу у систему



• У випадку, якщо це Ваш не перший вхід, та пароль вже знаходиться 
у пам’яті комп'ютера, система переведе Вас на Головну сторінку 
«Хмари» університету та привітається з Вами

Сторінка Office 365



Сторінка Office 365
• Цього ж результату Ви зможете добитись перейшовши за 

посиланням 

https://www.office.com

https://office.com/


• 1. Якщо це Ваш перший вхід у систему ОБОВ`ЯЗКОВО!!! Увійдіть 
попередньо у додатки OUTLOOK, ONEDRIVE, SHAREPOINT та 
виконайте всі попередні налаштування, які Вам підкаже 
система(мова спілкування, часовий пояс). Без цих попередніх 
входів система буде функціонувати некоректно

Вхід у програму Teams



Відкрийте програму Outlook



Вхід до Teams через Outlook

У пошті Ви побачите 
лист із запрошенням 
приєднатись до 
команди із якогось 
визначеного 
предмету



• 2. Якщо Ви ВЖЕ входили у ці додатки під час попередніх сеансів, обирайте 
додаток Teams

• N.B. Якщо у Вас встановлена операційна система Windows XP, – програма 
працювати НЕ БУДЕ!!!

• Мінімальний тип операційної системи Windows 7 SP3 із усіма оновленнями 
та вище

Вхід у програму Teams



Teams
• Після завантаження сторінки Ви потрапите до вікна програми Teams

Налаштуйте під себе інтерфейс програми



Teams
• Налаштування програми 

Teams

Можете змінити мову 
інтерфейсу, але програма не є 
повністю українізованою. 
Рекомендуємо залишитись на 
російськомовному інтерфейсі



• Вікно програми Teams

• Ви побачите повний перелік 
команд (груп), куди Вас 
добавили викладачі із різних 
кафедр.

• Ви будете учасником кожної з 
цих команд

• Команду асоціюйте із Вашою 
групою на різних кафедрах та 
предметах



• Вікно програми Teams

• Ви не зможете 
нічого 
змінювати але 
зможете 
прийняти 
участь у всіх 
діях команди.

• Уважно 
перегляньте 
кнопки меню 
зліва

• Вам доступна 
дуже 
детальна 
довідка по 
роботі із 
застосунком



• Вікно програми Teams

• Для під'єднання 
до запланованої 
наради (лекції, 
практичного 
заняття) просто 
натисніть на 
кнопку, або ж на 
посилання із 
листа із OutLook





• Вікно програми Teams

•Натисніть
«Приєднатись
зараз» та 
увійдіть до 
віртуальної 
класної кімнати. 

•Перед входом не 
забудьте 
вимкнути
мікрофон

• Ви потрапите до інтерфейсу входу на конференцію



•Висновки

•1. НІКОЛИ НЕ ВТРАЧАЙТЕ ПАРОЛЬ

•2. Встановіть застосунок OUTLOOK на мобільний
пристрій та надайте йому права повідомляти Вас про 
зміни.

•3. Встановіть застосунок TEAMS на мобільний пристрій
і Ви завжди зможете бути присутнім у аудиторії

•Перед входом не забудьте вимкнути мікрофон )))


