
РЕЄСТРАЦІЯ В СЕРВІСІ ZOOM 

(Для учасника конференції) 

 

Інсталяція програми Zoom. 

 

1. Завантажте офіційний сайт zoom.us хмарного сервісу Zoom. 

2. У правому нижньому куті сторінки можна змінити мову сайту zoom.us за допомогою опції 

Language. 

3. Скачайте програму-клієнт з офіційного сайту сервісу Zoom. Для цього наприкінці сторінки 

сайту на чорному тлі в розділі Загрузить виберіть Клиент конференций (Meetings Client). 

 

 

4.  Потім в розділі Клиент Zoom для конференций (Zoom Client for Meetings) клацніть на кнопці 

Загрузить (Download).  

 

5. Збережіть інсталяційний файл ZoomInstaller.exe на диску комп’ютера. 

6. Знайдіть на комп'ютері збережений файл ZoomInstaller.exe і запустіть його для установки 

програми-клієнт Zoom. 

 

Реєстрація в сервісі Zoom. 

 

1. З'явиться вікно програми-клієнт Zoom з кнопками Войти в конференцію (Join a meeting),  Войти 

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

 



2. У наступному вікні Войти в (Sign in) внизу справа оберіть гіперпосилання Зарегистрироваться 

безплатно (Sign Up Free). 

 

 

3. У наступному вікні програми-клієнт Zoom введіть дату народження та натисніть Продолжить 

(Continue). 

 

4. У наступному вікні Бесплатная регистрация (Sign Up Free) треба створити свій обліковий 

запис в Zoom. Для цього у полі Ваш рабочий адрес электронной почты (Your work email 

address) введіть адресу вашої електронної пошти й натисніть Регистрация (Sign Up). 

 



5. Після перевірки з’явиться вікно з повідомленням Мы отправили электронное письмо по адресу 

… (We sent an email to … ). 

6. Завантажте електронну пошту, адресу якої ви вказали підчас реєстрації в Zoom, відкрийте лист 

Активируйте свою учетную запись Zoom (Please activate your Zoom account) та натисніть на 

кнопці Активировать учетную запись (Activate account). 

 

 

 

7. З'явиться сторінка Вы регистрируетесь от имени школы? (Are you signing up on behalf of a 

school?) Оберіть опцію Нет (No) і натисніть Продолжить (Continue). 

 

 

8. З'явиться сторінка Добро пожаловать в Zoom (Welcome to Zoom). У відповідних полях введіть  

своє ім’я та прізвище. Придумайте свій пароль учасника сервісу Zoom. Зверніть увагу на 

необхідний синтаксис пароля (див. мал.). Натисніть Продолжить (Continue). 

 



 
 

9. У наступній сторінці Не пользуйтесь Zoom в одиночестве (Don’t Zoom alone) натисніть 

Пропустить этот шаг (Skip this step). 

10. Сторінку Начните вашу тестовую конференцію (Start your test meeting) можете закрити. Ви 

успішно зареєстровані в сервісі Zoom. 

 

Щоб змінити мову інтерфейсу програми ZOOM, треба у правій частині панелі завдань 

операційної системи Windows клацнути на кнопці Відображати приховані піктограми, навести 

покажчик миші на значок програми ZOOM, клацнути на ньому правою кнопкою миші та обрати 

пункт меню Переключить язики (Switch language). 

 

 

 

 

 

 

 


