
Використання різних видів відеозв’язку зі студентами 

Відеоконференції – один зі способів спілкування зі студентами під час 
карантину, в умовах дистанційного навчання. 

На сьогоднішній день є багато видів організації відео конференцій. 
Обирайте найбільш зручний для вас.  

Google Hangouts зовсім недавно було трансформовано у Google Meet 
(пряме посилання https://meet.google.com/).  

 
Натискаємо кнопку «Розпочати зустріч». 
Далі – за підказками сервісу. Дозволяємо доступ до мікрофона та камери. 

Копіюємо посилання та розміщуємо його в Google Classroom (або надсилаємо 
в груповий чат). 

Є можливість демонстрації презентації. 
Для входу на зустріч з комп’ютера не потрібно нічого скачувати та 

встановлювати. Якщо ж заходити зі смартфона – треба скачати й встановити 
безкоштовний додаток (аналогічно з Google Classroom). 

Імовірно, найближчим часом буде можливість інтегрувати сервіс з Google 
Classroom і використовувати одне посилання для всіх зустрічей протягом 
семестру. Більш детально про інтеграцію – коротке відео  
Richard Byrne https://www.youtube.com/watch?v=yVfScBKrSOk.  

 
Zoom (пряме посилання https://zoom.us/) 
Про переваги і недоліки саме цього сервісу можете опрацювати 

інформацію за посиланнями: 
Стаття «Сервіс Zoom – сучасний помічник учителя для проведення 

дистанційних занять» https://cutt.ly/9ynyscZ 
Відео «Використання програми ZOOM для організації online-нарад» 

https://cutt.ly/8ynyfNW 
Відео «Як провести онлайн-урок із сервісом для відеоконференцій Zoom» 

https://cutt.ly/3ynyjUV 
 
 

https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yVfScBKrSOk
https://www.youtube.com/redirect?v=qV6UkTDMXyI&event=video_description&redir_token=Ky6iUwSk-bOa26pcLfCIKLg03Xp8MTU4OTM1MDM4MEAxNTg5MjYzOTgw&q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F
https://cutt.ly/9ynyscZ
https://cutt.ly/8ynyfNW
https://cutt.ly/3ynyjUV


Skype (пряме посилання https://www.skype.com/uk/free-conference-call/) 
Для того, щоб створити та провести нараду, треба лише перейти за 

посиланням, підтвердити свій акаунт Google. 

 
 
Далі – за підказками сервісу. Якщо ви берете участь у нараді з комп’ютера 

– ніяких програм встановлювати не потрібно. Якщо ж зі смартфона – треба 
скачати і встановити відповідний додаток. 

 
Месенджери 
Для спілкування зі студентами можна використати і різноманітні 

месенджери, в яких є відповідна можливість. Наприклад, відомі всім Viber, 
Messenger від Facebook тощо. З їх допомогою можна здійснити відеозв’язок з 
конкретною людиною або групою осіб.  

 
Можливостей дуже багато. Обирайте ті, які є найбільш зручними для вас! 

https://www.skype.com/uk/free-conference-call/

	Zoom (пряме посилання https://zoom.us/)
	Стаття «Сервіс Zoom – сучасний помічник учителя для проведення дистанційних занять» https://cutt.ly/9ynyscZ
	Відео «Використання програми ZOOM для організації online-нарад» https://cutt.ly/8ynyfNW
	Відео «Як провести онлайн-урок із сервісом для відеоконференцій Zoom» https://cutt.ly/3ynyjUV
	Skype (пряме посилання https://www.skype.com/uk/free-conference-call/)
	Для того, щоб створити та провести нараду, треба лише перейти за посиланням, підтвердити свій акаунт Google.
	Далі – за підказками сервісу. Якщо ви берете участь у нараді з комп’ютера – ніяких програм встановлювати не потрібно. Якщо ж зі смартфона – треба скачати і встановити відповідний додаток.
	Месенджери
	Для спілкування зі студентами можна використати і різноманітні месенджери, в яких є відповідна можливість. Наприклад, відомі всім Viber, Messenger від Facebook тощо. З їх допомогою можна здійснити відеозв’язок з конкретною людиною або групою осіб.
	Можливостей дуже багато. Обирайте ті, які є найбільш зручними для вас!

