
Платформа Microsoft Teams – це новий робочий простір на базі чату в 

Office 365. Вона є абсолютно новим типом 

робочого простору, у якому можна 

встановити зв’язок із потрібними людьми, 

провести бесіду або знайти необхідні 

інструменти і контенти. Microsoft Teams 

дозволяє учасникам робочої групи 

влаштовувати онлайн-збори, проводити 

аудіо- та відео конференції, публікувати в 

рамках робочого простору команди новини та загальні документи, вести 

планування спільної діяльності учасників групи, підключати додаткові онлайн-

сервіси Microsoft. 

Microsoft Teams – це єдина платформа, що дозволяє ефективно 

використовувати всю різноманітність функцій і можливостей Office 365, тому її 

на цілком законних підставах можна назвати центром для командної роботи. 

Додатки Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Планувальник, Power BI і 

Delve вбудовані в Microsoft Teams, так що всі інструменти і дані завжди під 

рукою у користувача. Інтелектуальні служби засновані на технології Microsoft 

Graph, допомагають своєчасно отримувати важливу інформацію і ділитися нею. 

Microsoft Teams також охоплює групи Office 365 – службу управління членством, 

яка дозволяє легко перемикатися з одного засобу для спільної роботи на інше зі 

збереженням контексту і ділитися файлами з іншими користувачами. 

У Microsoft Teams вбудовані сервіси Office 365, що включають Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Power BI та інші. Це дозволяє викладачу 

зробити у OneNote (Блокнот) наповнення з дисципліни. Система надає ефективні 

можливості для організації захоплюючого навчального процесу. 

Викладач має змогу завантажувати документи, презентації PowerPoint, 

відеоролики, демонстраційні версії ПЗ, анімаційні ролики, утримуючи 

таким чином увагу студентів. Члени групи, в свою чергу, можуть спільно 

працювати над цими документами й брати активну участь в обговоренні теми 

лекційного заняття. 

Завдяки груповим і приватним аудіовикликам платформа Teams надає 

можливість проводити відео-лекції, під час проведення яких студенти можуть 

чути лектора та по мірі виникнення незрозумілих понять ставити лектору 

запитання.  

Microsoft Teams – це простір для колективної роботи, заснований на 4-х 

ключових ідеях: чат, центр взаємодії, можливості індивідуальних налаштувань і 

надійний захист. У Microsoft Teams чати організовуються за бесідами. Завдяки 

цьому є можливість проведення практичних занять у зручному форматі, коли 

створена нами група має можливість активно брати участь в обговоренні теми 

заняття, що виноситься на опрацювання, та демонструвати свої матеріли. Крім 

використання чату, студент на практичному занятті може приєднуватися до 

обговорення теми, використовуючи голосові можливості, включивши мікрофон. 

 


