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1. Загальні поняття 

COVID-19 перевів всіх нас на дистанційну форму навчання і 

викладання. Ні світ, ні ми не були готові працювати дистанційно. 

На тепер не існує ЄДИНОЇ платформи, яка б поєднувала різноманітні 

пристрої для передачі та отримання інформації: 
 

- ПК (персональні комп'ютери); 
 

- ноутбуки; 
 

- смартфони; 
 

- планшети тощо. 
 

Ми отримали виклик, який полягає у вирішенні питання: як поєднати 

в одне ціле всі ці пристрої?  
Не у всіх вдома є комп'ютер, ноутбук, планшет. Іноді маємо тільки 

мобільні телефони (смартфони). 
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2. Пристрої для роботи 

Смартфон  (англ. Smartphone – 

«розумний  телефон») 

ПК – стаціонарний 

комп'ютер. 

Ноутбук (англ. Notebook 

«записна книжка») 

Працюємо в програмі «Скайп для бізнесу». Під час участі в дистанційних 

заходах, монітори пристроїв виглядають так: 

На смартфонах 

презентація 

висвітлюється 

темним 

прямокутником.  

Як можна вивести  

презентацію на екран 

смартфону? 
 

Це питання 

розглянемо трохи 

пізніше. 

Так виглядає монітор ПК, ноутбука. 
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3. Підготовка доповідача  1. На робочому столі ПК,   

     ноутбука створюємо  

     папку. 

 2. В папку завантажуємо  

     необхідний для  

     презентації матеріал. 
1 

2 

 3. Відкриваємо необхідне програмне  

     забезпечення. 

 4. Входимо в Скайп для бізнесу. 
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   Слайди презентації бажано нумерувати. 

   Так слухач, який працюватиме зі 

смартфона, зможе зорієнтуватись під час 

Вашої доповіді. 

Презентацію необхідно зберегти у двох 

форматах: 

- PPT (PPTX) – для показу в програмі 

Скайп для бізнесу; 

- PDF – для відправки за допомогою 

електронної пошти на смартфони 

слухачів. 

   Пропонуємо в розсилку 

оголошення, щодо проведення 

заходу, відправляти файл 

презентації у форматі PDF.   

   Це дасть змогу слухачам 

завчасно завантажити іі на 

смартфони. 
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4. Підготовка слухача 
   Файли презентації можна відправляти 

слухачам за допомогою додатку Viber, 

встановленого на смартфоні. 

1. Відкриваємо «Пошту» на  

    смартфоні. 
2. Знаходимо файл презентації у  

    форматі PDF. Відкриваємо файл. 

3. Тепер файл можна розіслати за  

    допомогою додатку Viber   

    слухачам. Кнопка «Общий доступ».  

1 

2 
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 Для того, щоб мати доступ до файлу презентації, 

скористуємось електронною поштою. 
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4. Відкриваємо «… Больше   

    опций…». 
 

5. Відкриваємо додаток Viber.  
 

6. Робимо розсилку  

    адресатам семінару, наради  

    тощо.  
     

    Для відправки файла 

презентації можна 

створити групу слухачів, 

які залучаються до 

визначеного заходу. 

4 
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5. Порада для всіх 

   Якщо є така можливість, краще скористатися двома 

смартфонами (смартфон чоловіка (дружини), дитини). 

    Заходимо з Вашого смартфону на визначений захід, а 

другий використовуємо для перегляду слайдів.  

Якщо звук трансляції слабкий – 

використовуємо телефонну гарнітуру 

(навушники).  
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Отже, викладати можна зі смартфона,  

а також проводити заняття з вулиць, музеїв 

тощо. Можемо бути мобільними,  

але для цього потрібен помічник, який 

забезпечує захід та управляє презентацією 

з головного комп'ютера. 
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