
РОБОТА В СЕРВІСІ ZOOM 

(Для учасника конференції) 

 

Запуск програми Zoom. 

 

1. Знайдіть у головному меню Пуск значок Start Zoom у вигляді білої камери в блакитному 

колі. Натисніть на цей значок. 

 
 

2. З'явиться вікно програми-клієнта Zoom з кнопками Войти в конференцію (Join a 

meeting),  Войти в (Sign in). Оберіть Войти в (Sign in). 

3. У наступному вікні введіть адресу електронної пошти і пароль, з якими ви вже 

зареєстровані в сервісі Zoom. 

 

4. Зявиться вікно програми-клієнта Zoom: 

 



 

Приєднання до конференції. 

I спосіб 

 

1. Щоб приєднатися до певної конференції Zoom, необхідно знати: 

- ідентифікатор конференції (у вигляді десятизначної послідовності цифр): 

 ХХХ ХХХ ХХХХ,  

- і пароль конференції (у вигляді шестизначної послідовності літер і цифр): 

 ХХХХХХ. 

            Зазвичай цю інформацію студенти отримують від викладача. 

      Для приєднання до певної конференції натисніть кнопку Войти. 

2. У наступному вікні Подключиться к конференции у полі Укажите идентификатор 

конференции введіть ідентифікатор конференції (у вигляді десятизначної послідовності 

цифр), що отримали від викладача. Натисніть Войти. 

3. У наступному вікні Введите пароль конференции у полі Пароль конференции введіть 

пароль конференції (у вигляді шестизначної послідовності літер і цифр), що отримали 

від викладача. Натисніть Войти в конференцию. 

4. Почекайте, коли організатор конференції дозволить вам увійти до неї. 

 

 

 

 



 

 

 

5. За деякий час з’явиться зображення екрану викладача, а на його тлі вікно Войти в 

конференцію. 

      Натисніть кнопку Войти с использованием звука комп’ютера. 

 

6. В наступному вікні з екраном викладача будуть відображені відкриті викладачем 

програми. 

В нижній частині екрану у вигляді великих кольорових кнопок розташоване меню для 

управління екраном та спілкування з викладачем. 



II спосіб 

Майбутній учасник конференції може приєднатися до неї також за допомогою 

запрошення, що надсилає йому організатор конференції. Для цього учасник має бути 

заздалегідь зареєстрований у сервісі Zoom, тобто пам’ятати адресу електронної пошти, за 

допомогою якої він реєструвався в Zoom (див. документ Реєстрація в сервісі Zoom). 

1. Майбутній учасник конференції запускає на своєму комп’ютері заздалегідь 

встановлену програму-клієнт Zoom. 

2. Потім відкриває електронну пошту й знаходить лист «Приглашение на конференцію 

(Please join Zoom meeting)» від організатора конференції з запрошенням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Далі треба клацнути на url-адресі запрошення на конференцію. 

4. Відкриється вікно Запустить приложение.  

 

 

 

5. В ньому треба клацнути у його нижній частині на кнопці Открыть ссылку.  

6. З’явиться вікно програми-клієнта Zoom з повідомленням: «Подождите, организатор 

коференции скоро разрешит вам войти». 



7. Потім в залежності від степеню завантаження каналу Інтернет через деякий час 

відкриється вікно програми-клієнта Zoom. На першому плані буде розташоване вікно 

Войти в конференцію. Клацнути на кнопці Войти с использованием звука 

компютера. 


