
Інструкція зі встановлення програми Zoom 
 
1. Зареєструйте  обліковий  запис  Zoom  на  офіційному  сайті 
 

1.1. Перейдіть за посиланням https://zoom.us/signup 
 
1.2. Введіть дату свого народження (або будь-яку іншу дату) та натисніть 
кнопку «Continue» («Продовжити»): 

 
 

1.3. Введіть свою адресу електронної пошти, за якою буде здійснюватися 
доступ до програми Zoom, та натисніть кнопку «Sign Up» 
(«Підтвердити»). Рекомендується використовувати для реєстрації адресу 
корпоративної електронної пошти ФПУ «@fpsu.org.ua» – це полегшить 
пошук користувачів ФПУ. 

 
 

1.4. На вказану електронну адресу буде надіслано лист для підтвердження 
реєстрації, у якому необхідно натиснути на кнопку «Activate Account» 
(«Активувати обліковий запис»): 

 
 

Після цього має відкритися вікно браузера для продовження реєстрації. 



1.5. Якщо у цьому вікні висвітився запит «Are you signing up on behalf of a 
school?», оберіть «No» («Ні») та натисніть «Continue» («Продовжити»): 

 
 
1.6. Далі заповніть всі необхідні поля (ім’я, прізвище і пароль, який буде 
використовуватися для входу) та натисніть кнопку «Continue» 
(«Продовжити»): 

 
 

1.7. Наступний крок можна пропустити натисканням кнопки 
«Skip this step»: 

 
 

1.8. Тепер вікно браузера можна закрити: реєстрацію облікового запису 
завершено. 



2. Встановіть  офіційний  клієнт  програми   Zoom  на  комп’ютер 
під  керуванням  операційної  системи  Microsoft  Windows  
(у  разі  потреби) 
 

2.1. Завантажте програму Zoom з офіційного сайту 
https://zoom.us/download або за прямим посиланням 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

 
2.2. Запустіть програму та виберіть пункт «Sign In» («Увійти»): 

 
 

2.3. Введіть адресу електронної пошти та пароль, обрані у п.1.3 та п.1.6, 
і натисніть «Sign In» («Увійти»). Якщо Ви бажаєте зберегти облікові дані 
для наступних входів у програму, встановіть відмітку «Keep me signed in» 
(«Зберегти підключення»): 

 
 

2.4. У разі успішного входу до системи з’явиться головний екран 
програми Zoom:  

 



3. Встановіть  офіційний  клієнт  програми  Zoom  на  смартфон 
під  керуванням  операційної  системи  Google  Android  
(у  разі  потреби) 
 

3.1. Знайдіть у офійному магазині 
додатків (наприклад, Google Play) 
додаток під назвою «ZOOM Cloud 
Meetings» та встановіть його. Зверніть 
увагу, що розробником оригінального 
додатку є «zoom.us»:  

 
 
 
 
3.2. Запустіть встановлений додаток. На стартовому екрані натисніть 
«Sign In» («Увійти»), а на наступному екрані введіть адресу електронної 
пошти та пароль, обрані у у п.1.3 та п.1.6, і знов натисніть «Sign In» 
(«Увійти»): 

            
 
3.3. Якщо дані введено правильно, 
з’явиться головне вікно програми: 
 



4. Приєднайтеся  до  відеоконференції 
(на  прикладі  клієнта  програми  Zoom  під  Microsoft  Windows) 

 
4.1. Повідомте будь-яким шляхом адміністратору відеоконференції 
адресу своєї електронної пошти, через яку зареєстровано обліковий запис 
системи Zoom. Перед початком сеансу зв’язку адміністратор надішле Вам 
запрошення приєднатися до відеоконференції, яке відобразиться у 
програмі Zoom. Запрошення може надійти: 
- у вигляді виклику у програмі Zoom (див. п.4.2.1); 
- у вигляді номеру та паролю на приєднання до конференції (див п.4.2.2). 
 
4.2.1. Увага! Програма Zoom повинна бути запущена до моменту 
розсилки запрошень на участь у конференції. 
 
Щоб прийняти запрошення на приєдання до конференції, яке надійшло у 
програму Zoom, натисніть «Accept» («Прийняти»): 

 
 
4.2.2. Для підключення до конференції Вам необхідно будь-яким шляхом 
(електронною поштою, через смс або месенджер) отримати у її 
адміністратора номер та пароль, які вводяться на головному екрані 
програми Zoom. Натисніть кнопку «Join» («Підключитися») та введіть 
отримані номер та пароль у наступних вікнах, підтверджуючи введення 
даних натисканням відповідних кнопок «Join» у кожному вікні: 

 



4.3. З’явиться вікно попереднього перегляду зображення з Вашої веб-
камери, яке бачитимуть інші учасники відеоконференції. Відкорегуйте 
зображення, повернувши веб-камеру необхідним чином, та натисніть 
«Join with Video» («Підключитися з Відео»). Якщо Ви хочете взяти участь 
у конференції у аудіорежимі (тільки звук, без відео), натисніть «Join 
without Video» («Підключитися без Відео»): 

 
 
4.4. Після встановлення з’єднання з’явиться вікно відеоконференції: 

 
(1) – кнопка керування звуком з Вашого мікрофона (увімкнути/вимкнути, 

вибрати та налаштувати пристрій)  
(2) – кнопка керування відео з Вашої веб-камери 
(3) – кнопка запрошення учасників (керує адміністратор конференції) 
(4) – список учасників поточної конференції 
(5) – при натисканні цієї кнопки можна вибрати, вікно якої із запущених 

на Вашому комп’ютері програм буде продемонстровано іншим 
учасникам конференції 

(6) – чат (переписка) у конференції 
(7) – запис конференції у відеофайл на Вашому комп’ютері 
(8) – висловити схвалення (відображатиметься протягом 5 секунд) 
(9) – покинути конференцію 
(А) – зображення з Вашої веб-камери 
(Б) – зображення з веб-камер доповідача та інших учасників конференції 



Додаток 1 
Як переключити інтерфейс програми Zoom під Windows на російську мову 

(української  у  переліку доступних  мов  немає) 
1. Знайдіть іконку програми Zoom біля годинника у правому нижньому 

кутку робочого столу: 

 
 
2. Натисніть на цьому значку правою клавішею мишки. З'явиться меню, у 

якому треба вибрати пункт «Switch Languages» («Змінити мову програми») та 
потрібну мову, наприклад, російську: 

 
 
3. Готово! 


