
Інструкція для користуванняпрограмою

TEAMS

для участі узаняттях
у режимі on-line(відеоконференцій)

Інструкція для студентів
першого курсу

ІФНМУ



Для коректного відображення всіх опцій програми

використовуйте браузер Chrome

• Зайдіть на сайт університету http://ifnmu.edu.ua/

• Оберіть вкладку « »

• Перейдіть за посиланням «ВХІД»

http://ifnmu.edu.ua/


Сторінка
• Якщо Ви входите із нового пристрою, або ж ще ніколи не  

користувались «Хмарою» університету, Вам буде запропоновано 
пройти авторизацію

У даному полі введіть свій логін у форматі

Prizvyshche_Im@ifnmu.edu.ua

Логін та пароль Ви отримали електронним 
листом від деканату університету при 

зарахуванні на перший курс.
Ваш логін складається із Вашого прізвища та 

перших двох  літер імені
Паролі скидати самостійно неможливо!

ЗБЕРІГАЙТЕ ПАРОЛЬ протягом усього Вашого
періоду навчання

mailto:Prizvyshche_Im@ifnmu.edu.ua


• У наступному полі введіть свій пароль

За умови, що авторизація 

відбувається на Вашому 

домашньому пристрої, 

якщо система запропонує

зберегти пароль –

збережіть  його для 

подальшого спрощеного  

входу у систему

Сторінка



• Після натискання вкладки «Увійти» система переведе Вас
на Головну сторінку «Хмари» університету та привітається з
Вами

Сторінка



• 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 програмуTeams



• Після налаштування додатків OUTLOOK, ONEDRIVE, SHAREPOINT 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 програмуTeams



Вхід у програмуTeams
• Вам буде запропоновано 

завантажити класичну 
програму і встановити її на  
Ваш гаджет (1) або ж 
використовувати браузерну
версію (2)

• Рекомендуємо встановити
TEAMS на Ваш комп'ютер, 
оскільки класична версія 
програми дозволяє більш 
ефективно підтримувати 
онлайн відео зв'язок



Teams
• Після завантаження програми з вашого гаджета, або ж відкриття 

відповідної веб-сторінки Ви потрапите до вікон програми TEAMS

Налаштуйте під себе інтерфейс програми натиснувши у правому верхньому куті вікна на
піктограму із Вашими ініціалами і обравши у спливаючому вікні «Настройки» (в
українській версії «Параметри»)



Teams
• Налаштування програми

TEAMS

• Для зміни мови у спливаючому 
вікні прокрутіть скролом мишки 
униз

• Програма не є  повністю
українізованою, тому 
рекомендуємо залишитись на  
російськомовному інтерфейсі



• Робота з вікнами програми TEAMS

• Після натискання вкладки 
«Команди» 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

• Після натискання вкладки 
«Календар» Ви побачите 
заплановані викладачами, 
відповідно до розкладу 
наради (лекції, практичні 
заняття)



• Вікна програми TEAMS

Існує декілька альтернативних способів для під'єднання до
запланованої наради:

• 1. У вкладці Вашої команди знайдіть повідомлення про нараду і 
натисніть приєднатися «Join»



• Вікна програми TEAMS

• 2. Скориставшись календарем знайти відповідну нараду натиснути на 
неї 

• У наступному вікні натиснути приєднатися «Join»



• 3. У вхідних повідомленнях додатку
OUTLOOK знайдіть відповідне
нагадування про нараду і 
приєднайтеся



• Вікна програми TEAMS

• 4. У календарі додатку OUTLOOK знайти відповідну подію і подвійним 
натисканням мишки перейти до наради



• Вікно програми TEAMS
• Скориставшись одним із цих способів Ви потрапите до інтерфейсу входу на

конференцію
•Натисніть
«Приєднатись
зараз» та  увійдіть
до віртуальної

класної кімнати

При приєднанні до наради 
вимикайте мікрофон і камеру, 
щоб не створювати викладачу 
зайвих фонових шумів!
В процесі заняття мікрофон і 
камеру можна буде увімкнути, 
наприклад, коли Ви будете 
давати відповідь на 
запитання.



Висновки

•1. НІКОЛИ НЕ ВТРАЧАЙТЕ ПАРОЛЬ

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

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



Дякую
за увагу!

Виникли запитання? Звертайтесь:

заступник декана Саган Назар Тарасович

nsahan@ifnmu.edu.ua

+380951328679

mailto:nsahan@ifnmu.edu.ua

