
Використання сервісу Zoom 

для проведення

дистанційних занять



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:

Чи вважаєте ви за необхідне 
впроваджувати елементи дистанційної 
освіти під час карантину?



ПРО
СПІКЕРА

ГАННА ДУДІЧ

• учитель англійської мови, заступник директора з 

імплементації STEM-освіти в гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

(м. Кропивницький);

• топ-50 фіналіст міжнародного конкурсу Global Teacher 

Prize-2017;

• спікер міжнародного освітнього форуму Global 

Education and Skills Forum 2018, 2019;

• учитель-амбасадор Varkey, учитель-амбасадор PenPal

Schools, учитель-амбасадор Scientix;

• учитель-експерт Microsoft, сертифікований вчитель 

Nearpod.



ПЛАН
ВЕБІНАРУ

1. Дистанційне навчання: to be or not to be?

2. Створюємо аккаунт на сервісі Zoom.

3. Як приєднатися до конференції, як 

запланувати конференцію.

4. Робота під час конференції: взаємодія

учасників.

5. Приклади проведення дистанційних занять 

та організації роботи педагогічного

колективу в Zoom.

6. Zoom, Skype, Meet – що обрати?



Дистанційне навчання: to be or not to be?



Сервіс відеоконференцій Zoom

https://zoom.usWeb

Смартфон, планшет

https://zoom.us/download#client_4meetingКлієнт Zoom

Просто – в один клік 

https://zoom.us/
https://zoom.us/download#client_4meeting


Zoom – мова інтерфейсу, реєстрація

https://zoom.us

https://zoom.us/


Створюємо аккаунт на сервісі Zoom

https://zoom.us

• Безкоштовна 
версія 

40 хв., 100 
учасників,
• Для шкіл – без 

обмежень

https://zoom.us/


Змінюємо мову Zoom клієнта



Налаштовуємо профіль в Zoom



Робота в режимі конференції Zoom (веб)



Робота в режимі конференції Zoom (клієнт)



Записи конференцій



Налаштування веб



Налаштування Zoom клієнта



Робота під час конференції



Робота під час конференції, інтерактив



Приклади використання Zoom при організації 
дистанційної роботи НВО

• Два вчителя – один урок 

англійської мови

• Демонстрація 

експериментальної роботи 

на уроці фізики



Приклади використання Zoom при організації 
дистанційної роботи НВО

• Уроки (20 хв., інтерактив, комунікація),

• планірки адміністрації,

• засідання МО,

• класні години,

• батьківські збори

• ……



Zoom, Skype, Meet – що обрати?



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ
ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Залишилися запитання?

Надсилайте їх на електронну адресу:

webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar

