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1нструктивно-методичн1 рекомендаци м1стять детальн'1 роз 'яснення щодо 
организации процедура проведения зимово'1 випускно'1 атестацн 2022/2023 н.р. у 
дистанцшшй форм1 для здобувач/в другого (маг1стерського) р1вня вищо'1 oceimu 

факультету тоземних мов

1. Щоб приеднатися до Вiдео зустр1чр студентам необхщно визначитись, 
який 13 пристроТв вони використовуватимуть (смартфон, комп’ютер, 
ноутбук, тоню). Якщо е виб!р, mo використовувати, то краше обрати 
ноутбук чи комп’ютер.

2. Дал! необх!дно нерев!рити, чи маете ви вщповщш налаштування:
S встановити мобыьний додаток Meet на телефон, якщо Ви маете нам'ф 

використовувати його для вщео зв’язку;

й httns play.google.com © О

Google Meet
Google LLC Бизнес 
3-

Fj Добавить в список желаний

нершйрте, чи встановлений на Ваш пристрш гпдтримуваний браузер 
(Браузер Chrome, Mozilla Firefox , Microsoft Edge, Apple Safari.

play.google.com


Бажано, щоб у нал ашту ванн ях Banioi системи за замовчуванням був 
встановлений Браузер Chrome, аби уникнути додаткових операцш для 
переходу на цей браузер.

Q

Прямо сейчас: Ангелка 
Кол1сн)ченко приглашает Вас на 
видеовстречу

i О

3. Студент(ка) може присднатися до Biyteo зустр!чц натиснувши на

Щоб присднатися до в1деозустр1Ч1 
натисниь посилання

Щоб присднатися з телефону, наберть
номер i введпь PIN-код

посилання, яке вбудоване у лист запрещения, що надсиласться 
оргашзатором зустр!ч! на електронну пошту,

або через трупу у Вайбер!.

4. Перед початком роботи необхщно надати Meet доступ до камери i 
мжрофону. Для цього, коли Ви приеднуетесь, уважно читайте шформащю 



у спливаючих вшнах, одне з вжон запитуватиме про надання дозволу для 
користування камерою та мжрофоном, треба натиснути Дозволити.

а о

5. Якщо запит на доступ не з'явився або ви ранние заблокували його, можна 
змшити налаштування:

У Вщкрийте в браузер! головну сторшку Meet .
S Натисшть Почати зустр!ч.
S У правому верхньому кутку сторшки натисшть на значок "Камера 

заблокована".
У Виберпь Завжди надавати сайту https://meet.google.com доступ до 

камер» i мжрофону .
У Натисшть Готово. З'сднання з Вщео зустр!ччю встановиться 

автоматично.
У Якщо установки не оновилися, вийдВь i гпдключВься знову.

6. Якщо на екраш зустр!ч! чорний екран з надписом проблема з камерою i 
Ви все одно не можете и ув!мкнути, це означае, що у систем!, яка 
встановлена на ваш пристрш, с обмеження на використання камерою та 
мжрофоном, тому Вам необхщно зайти у налаштування системи, знайти 
вкладку Конфщенщйшсть, вибраги у перелжу Камера, ! Дозволити 
програмам маги доступ до вашоТ камери, натиснувши Ув!мкнути. Те ж 
саме зробити з вкладкою Мщрофон.

7. За умови, що вс! палаш гування в!дпов!дно працюють, Ви доеднаетесь до 
зустр!ч! одразу, якщо через зб!й з штернет зв'язком чи роботою приладу

https://meet.google.com


Ви Еид’сднались, усуньте проблему та приеднайтесь за тим же 
посиланням.

8. Коли Ви присднустесь до aycrpini, у Вас с ряд можливостей для 
сшлкувания:

•У С можлив!сть поставил и питания чи написати коментар у чать

J Ви можете демонструвати свш екраи для показу презентаций що 
супроводжус Ваш виступ. /(ля иного Вам norpiGna нижня панель, 
яка схована i вцчкривасться, якшо опустити мишку вниз скрапу та 
повшьно провести догори на коротку вщстань.



Натиснггь на нозначку Розпочати презенташю зараз, дал! з’явиться
спливаюче bikho:

«■w-Wt .. . ^Т7Г> - ИГТв®'3.'Г----.-.‘»аикХ!Ш:<«W «ЖОВ» ^ГЩ|ЯКв«

S ГПсля чого активусться поле з надписом Надклати. ГПсля цього усе, 
що Ви вщкриватимете та показуватимете на екраш, 
вщображатиметься на екран) учасниюв зустр!чн
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ГПсля завершения демонстрацп натисшть Зупинити презенташю, 
або внизу екрану Бмыие не дкпитися.
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9. Також на нижнш панел! с можлив!сть вимкнути мшрофон та камеру, за 
необхщностч (щоб не створювати зайвий шум, поки виступае шший 
учасник 3ycTpini). Вмикання та вимикання здшснюеться одним 
натисненням на в1дпов1д1пй позначш:



Ю.ГПсля звершения Вашей в!дпов!д!, Ви можете залишити зустр!ч та 
завершите сшлкування натисиувши червоний телефон у центр! нижньоТ 
панели



Розпорядження №10

в1дд1лу облпсу та вшськово'Г шдготовки студентов

15.11.2022

ДИ СПЕТЧЕР АМ Ф АКУ Л bTETIB/IH СТИТУ  ТУ, 

ЗАВ1ДУВАЧУ В1ДД1ЛУ ПО РОБОТ1 3 1НОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Для забезпечення внесения достов1рно! шформацн у замовлення 
студентських квитк!в до 22Л 1.2022 року перев!рити в програм! Education 
наявшсть та вщповщшсть стат!, дати народження, паспортних даних, 
РНОКПП, дата видач! та термш дп («дшсний ’до»), вщповщшсть та яюсть 
фотокарток, юльккть замовлених квитюв. По завершен™ робота принести у 
В1дд1л облшу та вшськовоТ шдготовки студентов роздруковаш Пщтвердження 
замовлення на виготовлення студентських квитюв (за тдписом 
вщповьцальноТ особи та декана факультету/директора шституту/завщувача 
вщдшу).


