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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ZOOM У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

Великої популярності за останні роки набувають ідеї дистанційної освіти. Дистанційна освіта ‒ це 

віддалене навчання, тобто на відстані, коли викладач і студент можуть знаходитися на будь-якій відстані один 

від одного. Навчальні матеріали надаються через мережу Інтернет, а також усе навчання проводять за 
допомогою нових технологій.  

Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку учням чи студентам 

основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія між ними в процесі навчання, надання 

можливості самостійної роботи з освоєння навчального матеріалу, а також у процесі самого навчання. 

Складна санітарно-епідеміологічна ситуація, яка пов’язана з поширенням коронавірусної інфекції у світі, 

змушує до прийняття ряду оперативних заходів. Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам 

освіти незалежно від форми власності та сфери управління тимчасово переходити на дистанційні форми 

онлайн-навчання. Такий освітній процес проходить поза стінами школи, вищого або іншого нав-чального 

закладу.  

Сервісами, за допомогою яких можна вільно організувати онлайн-урок, відеоконференцію чи вебінар в 

режимі реального часу, назвемо такі: Facebook Live, Instagram Live, WiziQ, Periscope, Skype, Zoom. 
Сервіс Zoom (див. Рис. 1), з нашої точки зору, найбільш зручний для проведення відеоконференцій і 

вебінарів. У безкоштовній версії можна проводити зустрічі до 40 хвилин і приєднати 

одночасно до 100 осіб.  Кожен учасник зустрічі має можливість під’єднатися через 

телефон (рекомендується встановити додаток «Zoom») або через комп’ютер, а 

також говорити голосом, демонст-рувати відео, розгортаючи свій екран.                         

Рис. 1. Емблема 

Щоб почати користуватися сервісом Zoom потрібно пройти простий процес 

реєстрації та безкоштовно встановити клієнт Zoom (client Zoom) на комп’ютер чи мобільний пристрій із сайту 

за посиланням http://zoom.us/download. Zoom.us має повноцінного клієнта для Windows, MAC, Linux, iPhone, 

Android + є SDK (щоб написати власного клієнта) і REST API (щоб вбудувати zoom.us в корпоративні бізнес-

процеси). 

При реєстрації на сервісі Zoom.us ви отримаєте постійний персональний ідентифікаційний номер вашої 
відеоконференції (Personal Meeting ID - PMI) або вибрати його самостійно, наприклад, це може бути номер 

вашого мобільного телефону.  

Ідентифікаційний номер можна розіслати будь-яким способом усім учасникам у вигляді посилання в 

форматі https://zoom.us/j/номер_конференції. Таким чином, будь-який учасник потрапляє на вашу конфе-

ренцію в один клік. 

Однак, учасникам, які були запрошені на конференцію або вебінар через сервіс Zoom, не обов’язково мати 

на своєму PC/MAC встановлений клієнт Zoom, так як підключитися до відео-наради або вебінару Zoom в 

цьому випадку можна через веббраузер. 

Для того, щоб онлайн-урок пройшов максимально комфортно, вик-ладачу необхідно: 1) перевірити якість 

і швидкість підключення до інтернету; 2) вибрати найбільш зручний для Вас пристрій для 

підключення/приєднання до заняття. 
На нашу думку, комп’ютер – оптимальніший і результативніший всього, оскільки можна одночасно 

працювати з висланими завданнями і бачити всю групу, але можна займатися, використовуючи телефон або 

планшет; 3)  використовувати відповідну гарнітуру для максимально комфортного спілкування з викладачем 

і групою онлайн.  

Головним для учня чи студента є під’єднання до онлайн-уроку. Для цього необхідно перед заняттям 

зробити наступне: 1) зайти в чат (Viber, Telegram, WhatsApp) групи, вивчити вимоги викладача до заняття, 

відкрити посилання, яке надіслане викладачем, з доступом до онлайн-уроку; 2) натиснути «Під’єднатися до 

конференції»; 3) дати телефону чи планшету дозвіл на доступ до мікрофона і відео або просто підключити 

навушники; 4) натиснути на синє коло підключення звуку. Саме викладач є адміністратором 

відеоконференції, тому за ним залишається право регулювати участь кожного студента в процесі заняття. 

Зазначимо, що на Zoom можна ділити учасників на групи. Вони «переміщаються»  в окремі  зали і там 

відпрацьовують практику, маючи можливість розгортати екран, малювати і писати на «білій дошці», 
працювати з чатом, відео та звуком. 

Підсумовуючи, зазначимо, що дистанційна освіта – річ досить зруч-на і корисна, а Zoom – це провідний 

сервіс з рядом спеціальних функцій для проведення відеоконференцій, онлайн-зустрічей, групових занять у 

багатьох освітніх установах. 
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