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Інструктивно-методичні рекомендації містять детальні роз’яснення щодо 

організації і процедури проведення літньої випускної атестації 2021/2022 н.р. у 

дистанційній формі для здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти факультету іноземних мов 

 

1. Щоб приєднатися до Відео зустрічі, студентам необхідно визначитись, 

який із пристроїв вони використовуватимуть (смартфон, комп’ютер, 

ноутбук, тощо). Якщо є вибір, що використовувати, то краще обрати 

ноутбук чи комп’ютер. 

 

2. Далі необхідно перевірити, чи маєте ви відповідні налаштування: 

 встановити мобільний додаток Meet на телефон, якщо Ви маєте намір 

використовувати його для відео зв’язку;  

 
 перевірте, чи встановлений на Ваш пристрій підтримуваний браузер 

(Браузер Chrome, Mozilla Firefox , Microsoft Edge, Apple Safari.  

 

                              
 

 



 Бажано, щоб у налаштуваннях Вашої системи за замовчуванням був 

встановлений Браузер Chrome, аби уникнути додаткових операцій для 

переходу на цей браузер. 

 

3. Студент(ка) може приєднатися до Відео зустрічі, натиснувши на 

посилання, яке вбудоване у лист запрошення, що надсилається 

організатором зустрічі на електронну пошту,  

або через групу у Вайбері.  

 

 

 

4. Перед початком роботи необхідно надати Meet доступ до камери і 

мікрофону. Для цього, коли Ви приєднуєтесь, уважно читайте інформацію 



у спливаючих вікнах, одне з вікон запитуватиме про надання дозволу для 

користування камерою та мікрофоном, треба натиснути Дозволити. 

 
 

5. Якщо запит на доступ не з'явився або ви раніше заблокували його, можна 

змінити налаштування: 

 Відкрийте в браузері головну сторінку Meet .  

 Натисніть Почати зустріч.  

 У правому верхньому кутку сторінки натисніть на значок "Камера 

заблокована". 

 Виберіть Завжди надавати сайту https://meet.google.com доступ до 

камери і мікрофону .  

 Натисніть Готово. З'єднання з Відео зустріччю встановиться 

автоматично.  

 Якщо установки не оновилися, вийдіть і підключіться знову. 

 

6. Якщо на екрані зустрічі чорний екран з надписом проблема з камерою і 

Ви все одно не можете її увімкнути, це означає, що у системі, яка 

встановлена на ваш пристрій, є обмеження на використання камерою та 

мікрофоном, тому Вам необхідно зайти у налаштування системи, знайти 

вкладку Конфіденційність, вибрати у переліку Камера, і Дозволити 

програмам мати доступ до вашої камери, натиснувши Увімкнути. Те ж 

саме зробити з вкладкою Мікрофон. 

 

7. За умови, що всі налаштування відповідно працюють, Ви доєднаєтесь до 

зустрічі одразу, якщо через збій з інтернет зв’язком чи роботою приладу 



Ви від’єднались, усуньте проблему та приєднайтесь за тим же 

посиланням. 

8. Коли Ви приєднуєтесь до зустрічі, у Вас є ряд можливостей для 

спілкування: 

 Є можливість поставити питання чи написати коментар у чаті.  

 

 

 Ви можете демонструвати свій екран для показу презентації, що 

супроводжує Ваш виступ. Для цього Вам потрібна нижня панель, 

яка схована і відкривається, якщо опустити мишку вниз екрану та 

повільно провести догори на коротку відстань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Натисніть на позначку Розпочати презентацію зараз, далі з’явиться 

спливаюче вікно: 

 

 Оберіть на весь екран, далі натисніть на вікно в центрі екрану: 

 

 Після чого активується поле з надписом Надіслати. Після цього усе, 

що Ви відкриватимете та показуватимете на екрані, 

відображатиметься на екрані учасників зустрічі: 



 

 Після завершення демонстрації натисніть Зупинити презентацію, 

або внизу екрану Більше не ділитися. 

 

9. Також на нижній панелі є можливість вимкнути мікрофон та камеру, за 

необхідності (щоб не створювати зайвий шум, поки виступає інший 

учасник зустрічі). Вмикання та вимикання здійснюється одним 

натисненням на відповідній позначці: 

 



 

10. Після звершення Вашої відповіді, Ви можете залишити зустріч та 

завершити спілкування натиснувши червоний телефон у центрі нижньої 

панелі: 

 

 


