
1. Розсилка повідомлень через СДД

Шановні  викладачі,  в  умовах  карантину  для  налагодження  і  контролю

дистанційної  освіти  вкрай  важливо  мати  можливість  оперативно  поширити

серед Ваших студентів оголошення і повідомлення організаційного порядку. З

цією метою в СДД є досить зручний інструментарій. Розглянемо його нижче.

Запропонований  тут  метод  розсилки  повідомлень  буде  зручний  в  тому

випадку, якщо Ваші студенти вже зареєструвалися в СДД і записалися на Вашу

дисципліну.  Якщо  це  не  так,  Вам  потрібно  буде  скористатися  методом,

розглянутим у другому параграфі цього файлу.

Отже, припустимо, Ви авторизувалися на сайті СДД та зайшли в потрібну

Вам дисципліну. Для початку розсилання повідомлень Вам необхідно перейти в

«Учасники» (див. Рис нижче), потім поставити пташки навпроти тих курсантів і

студентів,  яким  Ви  хочете  відправити  повідомлення.  Вибравши  курсантів,

спустіться вниз сторінки і натисніть на поле поруч з «Виділені Користувачі» і у

випадаючому списку вибрати «надіслаті повідомлення». У з'явившемуся полі

пишете потрібне повідомлення й відсилаєте його
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За  відповідями  на  надіслане  Вами  повідомлення  можна  стежити  в

спеціальному вікні, яке викликається шляхом натискання на знак репліки зліва



від  Вашого  імені,  розташованого  в  правому верхньому кутку сторінки (див.

Рис. 2).

Рис. 2

2. Використання месенджера для масової розсилки
оголошень серед студентів і курсантів

Нижче  розглянуто  приклад  організації  тематичної  групи,  до  якої

входитимуть  Ваші  студенти.  Група  буде  використовуватися  для  розсилки

повідомлень і подальшого ріал-тайм спілкування зі студентами Вашого потоку.

Нижче наводиться інструкція на прикладі месенджера «Телеграм». Дану задачу

можна  також  вирішити  і  інструментами  альтернативних  месенджерів  типу

«Вайбер».  Проте,  якщо  немає  дуже  вагомих  аргументів  «проти»  настійно

рекомендується  до  використання  саме  Телеграм,  як  більш  проста,  стійка  і

ліберальна до користувача програма.
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Отже,  припустимо  Ви  вже  встановили  Телеграм  на  Ваш  смартфон  або

комп'ютер (настійно рекомендується установка телеграма і на смартфон, і на

комп'ютер,  тому  що  вести  об'ємну  переписку  з  сотнею,  а  то  й  більше

респондентів з телефону незручно). Запустіть Телеграм й створіть нову групу.

Для цього натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку екрана (див. Рис. 3).

У меню натисніть «Створити групу»
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Після цього Вам буде запропоновано придумати ім'я групи. Введіть його у

відповідне  поле  і  натисніть  «Далі».  Перед  Вами  з'явиться  список  Ваших

контактів (запозичується зі смартфону). Серед контактів вибираємо студентські

(див. Рис. 5).
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Якщо у Вас немає контактів старшин або студентів, то слід звернутися до

капітана роти, або в деканат за відповідною інформацією. Зверніть увагу, що

Вам насправді не потрібно мати багато контактів Ваших студентів. Більшість

сучасних  курсантів  вже  авторизовані  в  Телеграм  і  тому  після  того,  як  Ви

приєднаєте якусь кількість своїх студентів в групу, інші додадуть себе самі або

додадуть один одного.

Вибравши  студентів,  яких  Ви  хочете  підключити  до  групи,  натисніть

«створити» (рис. 5). Тепер у Вас є новостворена група, і Ви в ній перебуваєте.

Для  того  щоб  повідомити  оточуючим  як  в  неї  підключитися  знайдемо

унікальну гіперпосилання, яке присвоєне Вашій групі. Для цього натискаємо на

три вертикальні точки в правому верхньому куті екрану (див. Рис. нижче)
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У з’явившемуся меню натискаємо на «Інформація про групу» (рис.  6).  У

вікні знову тиснемо на три вертикальні точки в правому верхньому куті (див.

Рис. 7). У меню натискаємо на «Управління групою» (рис. 7)



Рис. 7

З'явиться вікно, в якому треба натиснути на слові «Приватна» (рис. 8)
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І  внизу  вікна,  що з'явилося  Ви побачите  посилання-запрошення (рис.  9),

скопіюйте його та розішліть по електронній пошті тому, кому бажаєте. Будь-

яка людина перейшовши за цим посиланням автоматично стане членом Вашої

групи.  Розумним  рішенням  буде  повідомити  це  посилання  капітану,  який

передасть її старшинам, а вже ті, в свою чергу, поширять її серед своїх груп.
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