
 

 

Методичні рекомендації по організації 

дистанційного навчання для педагогів 

 

 



     Дистанційне навчання передбачає різні види активностей. Урок online у 

форматі відеозв’язку чи дзвінка – ключовий елемент під час репетиторства 

онлайн.  

Ми зібрали відгуки та рекомендації від репетиторів і вчителів та склали 

корисний список, який включає сервіси для проведення онлайн занять: 

  Hangouts  

 Skype 

  Zoom  

 Discord  

HANGOUTS 

Посилання на сервіс: https://hangouts.google.com.   

Інструкція з користування 

Для користування педагог та учні повинні 

створити профілі в системі. Реєстрацією 

вважається створення Google акаунту.  Щоб 

зареєструватися, натискаємо у правому 

верхньому куті екрану значок віконця з 

квадратиками – меню додатків Google. 

Натискаємо на кнопку «Аккаунт».    

   

 

 По центру внизу сторінки вибираємо 

«Створити акаунт Google». У вільні поля 

записуємо ім’я, прізвище, назву майбутньої 

електронної пошти (або використати уже 

наявну Gmail адресу) та пароль.  

  

 

У наступному вікні потрібно вписати номер 

телефону, поточну електронну адресу та дату 

народження для надійного захисту вашого 

акаунту.  



Далі система пропонує зберегти й 

запам’ятати введений нами пароль 

для миттєвого доступу до пошти та 

інших додатків. Останній етап – 

вводимо нову електронну адресу та 

заходимо у свій Google акаунт. Після 

успішної реєстрації знову заходимо у 

меню, листаємо додатки та 

знаходимо значок з написом 

«Hangouts». 

  

Після ознайомлення з можливостями 

сервісу ви відразу потрапляєте до 

свого персонального кабінету. Ваша 

сторінка виглядає ось так:  

  

 

 

 

Для запрошення інших учасників до 

відеозв’язку потрібно вписати ім’я 

чи електронну адресу 

зареєстрованого в профілі Google 

користувача.  

  

А так виглядає мобільна версія платформи. Як 

бачимо, ресурс надає можливість відразу 

переключатися з обміну повідомленнями на живе 

спілкування. Також усім наявним у телефонній книзі 

контактам можна розіслати запрошення 

приєднатися до чату.  

  

 



Під час відеоконференції працює 

режим screen share, який дозволяє 

учителю транслювати зображення 

свого екрану учасникам. У правому 

верхньому куті натискаємо на 

значок із трьох крапок та обираємо 

потрібну опцію.   

 

Додаткові можливості включають спільний перегляд відео з Youtube та спільне 

редагування документів. 

       

                                                            SKYPE 

Посилання на сервіс: https://www.skype.com.   

Інструкція з користування 

Завантажувати платформу Skype на ПК чи ноутбук краще з офіційного сайту 

https://www.skype.com. Для завантаження на операційні системи iOS і Android 

(айфон і смартфон) звертаємося до App Store та Play Market відповідно.  

     На сайті сервісу натискаємо синю 

кнопку з написом «Скачать Скайп». 

У магазинах додатків App Store та 

Play Market у вікні пошуку вписуємо 

назву додатку та починаємо 

встановлення.  

  

 

 

 

 

 

У розділі «Skype для компьютера» необхідно 

вибрати операційну систему свого ПК та 

натиснути на відповідну кнопку. 



  

      У лівій нижній частині екрану з’явиться додаток з 

комплектом налаштувань для установки, клікніть по 

ньому й дозвольте вносити зміни на вашому 

комп’ютері. У вікні додатку, що відкрилося перед 

вами, натисніть на «Установить».  

     Далі відкривається вікно сервісу Skype, у якому 

потрібно створити обліковий запис – вписати номер 

телефону та поточну електронну адресу. Потім 

придумати пароль, зазначити своє ім’я та прізвище.  

  

 

Проводимо налаштування свого профілю, додаючи фото 

та інші дані. У розділі «Настройки» можна вибрати 

синхронізацію контактів, що дасть змогу автоматично 

внести у список співбесідників номери, записані у вашій 

телефонній книзі. Можна також здійснювати 

синхронізацію через свій акаунт у фейсбуці.   

  

 

Налаштовуємо дзвінки та повідомлення. 

      Інтерфейс сервісу Skype добре пристосований у 

мовному плані, адже у загальних налаштуваннях 

можемо встановити будь-яку зручну мову.  

     Щоб подзвонити в Skype потрібно натиснути 

кнопку «Нарада». Це дозволяє поділитися 

посиланням-запрошенням для виклику за допомогою 

контактів Skype та е-mail.    

Для того щоб транслювати свій екран іншим 

учасникам відеозв’язку, організатор повинен 

натиснути внизу екрану значок з білим хрестиком; у 

вікні, що з’явилося, вибрати функцію «Демонстрація екрану».   

 



                                                    ZOOM  

Посилання на сервіс: https://zoom.us   

Поетапна інструкція налаштування Zoom на вашому комп’ютері: 

Щоб розпочати роботу в Zoom, потрібно 

зареєструватися на офіційному сайті zoom.us. Після 

входу на сайт натискаємо у правому верхньому кутку 

значок меню, після чого внизу обираємо розділ 

«Зарегистрируйтесь бесплатно».  

   

 

 

Далі потрібно вписати свою дату народження та 

робочу електронну адресу, натиснути значок 

«Регистрация».  

  

 

Одразу перевіряєте вказану електронну пошту, куди 

має прийти лист з підтвердженням активації 

облікового запису Zoom. Переходьте за посиланням та 

у новому віконці вказується ім’я, прізвище, створюйте 

пароль. Потім натискаєте «Продолжить». Також 

відразу можна перевірити якість роботи сервісу – 

запросити колег, у яких вже є обліковий запис, й 

провести тестову конференцію 

 

Якщо платформа ще не завантажена, саме час це 

зробити. Так процес реєстрації простіший, ніж коли 

спочатку завантажуєте додаток, а потім реєструєтесь у 

ньому. Після реєстрації у вас відкривається вікно: 

 



Кнопка Google Play - завантаження додатку на 

смартфон. Кнопка Zoom – для ПК чи ноутбука. За 

хвилину перед вами відкривається вікно:   

  

 

 

 

 

Клікаєте на «Войти в систему», після чого 

відкриється ваш акаунт. Сервіс досить зручний у 

користуванні. Учням не обов’язково реєструватися, 

щоб приєднатися до дзвінка: вчителю достатньо 

запросити учасників через електронну пошту, 

Messenger або СМС, натиснувши на розділ 

«Отправить приглашение».  

  

 

Натиснувши на значок «Начать», організатор-

учитель здійснює необхідні налаштування, панель 

яких розташована у правому нижньому кутку 

екрану. Тут можна вмикати та вимикати мікрофони 

окремим учасникам конференції, ділитися 

демонстрацією свого екрану, ставити її на паузу, 

виставляти певні обмеження. Також наявний чат для 

швидкого обміну файлами, зображеннями тощо.   

  

      Платформа містить інтерактивну дошку для письма і графічних зображень. 

Із дошки вчитель легко може переключатися на власний екран і навпаки. Для 

цього натискаємо внизу панелі центральний значок та обираємо «Совместно 

использовать доску сообщений». 

      До того ж учнів можна 

ділити на групи, розміщуючи 

їх у різних сесійних залах, де 



вони можуть працювати лише у межах своєї групи. Учитель при цьому 

переміщується між залами та перевіряє процес виконання завдань.   

       У безкоштовній версії Zoom є обмеження у часі – 40 хв, якщо ви займаєтеся 

з групою. 

 

DISCORD 

Посилання на сервіс: https://discordapp.com.  

Поетапна інструкція налаштування Discord на вашому комп’ютері: 

Сервіс має чи не найпростішу реєстрацію. Для 

створення віртуального класу учитель/репетитор 

повинен зареєструватися за посиланням 

https://discordapp.com/template/fVfBazbqjhXg.  

 

       Після зазначення електронної адреси, імені користувача та паролю, вам 

пропонують назвати сервер для свого класу, наприклад «5-Б». Надалі для входу 

в систему вам знадобиться e-mail і пароль, однак розробники пропонують ще 

простіший спосіб. Можна 

відсканувати ваш QR-код за 

допомогою мобільного 

додатку Discord та відразу 

заходити на свою сторінку.  

       Завершивши реєстрацію 

облікового запису, заходимо 

на сервер новоствореного 

класу, тобто в особистий 

кабінет учителя.   

 

Для більш зручного користування додаток можна завантажити на цій же 

сторінці, клікнувши на виділену фразу «приложение для компьютера». Його 

підтримують операційні системи Windows, Macos, Linux, iOS та Android. 

https://discordapp.com/


     Надати учням доступ до свого 

сервера можна, поділившись 

посиланням-запрошенням, яке діє лише 

1 день. Щоб зробити посилання 

безтерміновим, поставте пташку 

навпроти напису «Сделать эту ссылку 

бессрочной», як показано на 

зображенні:   

 

Копіюєте посилання та вставляєте його у 

груповий чат класу або розсилаєте в особисті 

повідомлення кожному учневі у Viber або 

Messenger.  Аби створити окремі навчальні 

платформи для різних вікових груп/класів, 

клікаємо на коло із зеленим хрестиком зліва. 

У вас з’явиться ось таке вікно:   

  

У розділі «Resources» містяться текстові та голосові чати, кожен з яких має 

відповідні налаштування та куди окремо запрошуємо учасників.   

  Канал «office-our-times» використовується для вирішення організаційних 

питань, проведення консультацій.  

 Канал «сlass-shedule» – для запису розкладу занять.  

 Канал «lecture-notes» – для занотовування змісту уроків та коментарів до 

них.  

  Канал «homework-submission» призначений для домашніх завдань та 

інструкцій щодо їх виконання.   

Також можна створювати власні текстові канали у розділі «Classes» та голосові 

канали у розділі «Lectures». Для кожного каналу учитель налаштовує права 

доступу, режим керування повідомленнями та вебхуками – способами розсилки 

автоматичних повідомлень та відновлень даних у текстові канали сервера, 

обирає ролі для учасників. Аби виконати вказані дії, організатор з правого боку 

вікна каналу натискає на значок «Настроить канал».  



  

Режим Go Live працює наступним чином: у будь-якому голосовому каналі 

клікаємо спочатку на значок гучномовця, потім – на значок комп’ютера у 

лівому нижньому кутку. У новому вікні вибираємо екран для трансляції, далі 

натискаємо кнопку Go Live – перед учасниками з’явиться зображення вашого 

екрана. Наразі режим дозволяє транслювати екран 50 учасникам, які 

переглядають його на будь-якому пристрої.    

 

                                                  GOOGLE MEET 

                               Інструкція по користуванню Google meet 

Для того, щоб використовувати Hangouts Meet 

необхідно перейти за посиланням 

 https://meet.google.com/_meet?pli=1&authuser=0 

Або відкрити власноруч. Обравши Google Meet. 

 

 

 

 

https://meet.google.com/_meet?pli=1&authuser=0


Натисніть Приєднатися до 

зустрічі чи почати власну. 

 

 

 

 

 За бажанням впишіть 

псевдонім Англійською мовою. 

  

 

 

Дозвольте використовувати 

мікрофон та каамеру (якщо 

бажаєте їх використовувати).  

 

 

 

 

Ви маєте можливість встановити ці 

дозволи власноруч. 

 

 

Натисніть Приєднатися зараз. 

 

 

 

 



Скопіюйте посилання та 

надішліть його потрібним людям 

або натисніть додати людей та 

оберіть потрібних.  

 

 

 

 

Натиснувши значок Люди буде 

відображено список всіх людей з 

якими Ви спілкуєтеся.  

 

 

 

Натиснувши значок Чат буде 

відображено вікно чату.  

 

 

 

 

Для того, щоб транслювати свій 

екран натисніть Розпочати 

презентацію зараз обравши Весь 

ваш екран. 

 

 



 

  

 

 

 

Для того, щоб зупинити трансляцію свого 

екрану натисніть Ви на екрані та 

Зупинити презентацію.  

 

 

Ви також маєте можливість обрати окремі 

вікна та програми які можна 

транслювати.  

Ви маєте можливість записувати свою 

конференцію натиснувши Записати 

зустріч. Відео буде збережено на Google 

Disc. На електронний адрес Ви 

отримаєте лист з посиланням на відео.  

 

Ви маєте можливість обрати тип 

відображення екранів або веб камер 

співрозмовників.  

 



                       ЕТАПИ СТВОРЕННЯ КАНАЛУ НА YOUTUBE 

Щоб уникнути помилок на початковому етапі створення каналу рекомендується 

використовувати поради зі статті і створити для початку аккаунт в системі 

Google. Без нього створення 

повноцінного каналу буде 

неможливим, оскільки 

Youtube належить корпорації 

з недавнього часу. Спочатку 

необхідно зайти на базову 

сторінку сервісу YouTube і 

натиснути на кнопку в 

правому верхньому кутку з 

промовистою назвою 

«Увійти» 

В діалоговому вікні необхідно натиснути на кнопку 

«Створити обліковий запис»  

 

 

 

Далі відбувається процес 

заповнення стандартної анкети і 

створення особистого профілю  

 

Наступним кроком потрібно 

натиснути на кнопку «Далі» і 

погодитися з правилами Google.  

Після створення облікового запису Google та виконаного входу в нього, 

потрібно повернутися 

на стартову сторінку 

YouTube. Далі, в лівому 

стовпчику, необхідно 

натиснути вкладку 

«Створити канал». 

Після чого з’явиться 



вікно, в якому і відбувається таїнство створення свого каналу. Або можна піти 

коротшим шляхом за допомогою вкладки «Налаштування YouTube» 

 

В першій же вкладці потрібно вибрати 

спосіб створення каналу  

 

 

 

Далі з’явиться вікно, де потрібно буде 

прописати назву майбутнього каналу 

 

 

Потім у Вас з’явиться вітання зі 

створеним аккаунтом.  

 

 

Після виконання цих дій канал буде 

вважатися новим і порожнім. YouTube дає 

користувачам можливість ведення двох і 

більше акаунтів, а також змінювати їх 

основні параметри і інтерфейс. 

З приводу імені складно сказати, яке точно 

вистрілить. Особисті блоги багато хто 

називає своїми іменами, проектні канали 

можна також назвати одним-двома словами 

під проект. Просунуті власники заточують 

назву під цільові запити, котрі цікавлять 

аудиторію. 



ЯК СТВОРИТИ КОНФЕРЕНЦІЮ В VIBER НА ТЕЛЕФОНІ? 

 

Заходи в додаток Viber, в розділі (Андроїд). Він 

знаходиться з правого боку внизу. У Iphone значок 

зверху зліва.  

 

 

Вибирай з запропонованого 

меню «Нова група» або 

«Секретний чат» (для 

підвищеної приватності і 

контролю за листуванням). 

 

 

 

 

Вибирай з запропонованого меню «Нова група» 

або «Секретний чат» (для підвищеної 

приватності і контролю за листуванням).  

Група створена! 

 

 

 

 

 

 

Підготувала методист з ІКТ Кишиневська І.О.  

 

 


