
Робота з 
Zoom 



1 – запустіть додаток Zoom 
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2 – натисніть кнопку «Увійти в» 
3 – вкажіть електронну адресу та 4 – пароль 

5 – натисніть «Увійти в» 
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6 - на головній сторінці Zoom можна 
змінити налаштування конференції 
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!!! – для використання власного ідентифікатора  
потрібно увімкнути опцію 

7 – можна скопіювати ідентифікатор конференції та запрошення 
на конференцію та 8 – змінити налаштування ідентифікатора 

Ідентифікатор 

персональної конференції 
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В налаштуваннях можна вказати 9 – власний пароль 
та 10 – опцію автоматичного запису конференції 
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В Налаштуваннях можна перевірити джерело звуку 
та відео, вказати деякі їх опції 

! 





! – в розділі Звук можна перевірити наявність звуку 
та роботу мікрофону, обрати динамік чи мікрофон та 

визначити параметри роботи аудіопристроїв 

! 



Для створення конференції слід 11 – натиснути іконку 
«Нова конференція» та 12 - обрати опцію «Увійти з 

використанням звуку комп’ютера» 
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13 – в лівому верхньому куті – 
інформація про конференцію  
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Учасники, які мають запрошення, приєднуються до конференції, 
для цього 14 - організатор повинен натиснути кнопку «Прийняти». 
Якщо учасників більше, можна 15 - перейти до «Зали очікування» 
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! – під час приєднання до конференції 
учасник повинен самостійно ввімкнути 

аудіопристрої (мікрофон, динамік) 

! 



Учаснику конференції можна за необхідності 
вимкнути/ввімкнути мікрофон 



В додатковому меню можна 17 – попросити учасника 
ввімкнути або вимкнути камеру, перевести учасника в 

зал очікування, 18 – НЕ МОЖНА без необхідності 
видаляти учасника з конференції 
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19 – можна обрати основні та додаткові 
параметри демонстрації екрану 
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20 – для демонстрації можна обрати або екран доповідача 
(учасникам відображається робочий стіл), або певну програму 

(учасникам відображається тільки вікно програми) 
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21 – за необхідності демонстрацію екрану 
можна зупинити 
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Для завершення конференції слід натиснути  
«Завершити конференцію для всіх» 



Якщо відбувався запис конференції, 
потрібно зачекати завершення конвертації 



22 – в розділі «Запис» загальних налаштувань 
програми Zoom можна вибрати теку для 

збереження відеозапису 
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