
Для підключення до конференції вам необхідно мати 

підключення до мережі інтернет, наявність камери та 

мікрофону. Не має значення чи це буде стаціонарний 

ПК чи це ноутбук(нетбук) чи навіть телефон. 
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1. Підключення до відео конференції захисту кваліфікаційних 

робіт з стаціонарного ПК з програмою 

За умови якщо напередодні ви вже зареєструвалися на сайті 

https://zoom.us/ та встановили програму на свій ПК. Якщо ні то читай 

пункт 1.2 
1) На сайті факультету (https://pgf.udpu.edu.ua/) знаходимо список групи студентів для 

проведення необхідної вам форми контролю та натискаємо на список (рис 1). 

 

Рис 1 

Система автоматично вас перенаправить на сторінку відео конференції. 

2) Якщо ви напередодні встановили програму і зареєтрувалися на сайті платформи відео конференції 

ZOOM то натискаємо кнопку «Открыть приложение»(Рис 2)

 

Рис 2 

https://zoom.us/
https://pgf.udpu.edu.ua/


У вас відкриється програма з підключеною конференцією, і Ви все виконали правильно. 

3) Уважно стежимо, щоб у Вас був увімкнутий звук та відео (рис 3) 

 

Рис 3 

Якщо все працює то залишається тільки очікувати на підключення всіх користувачів. 

1.2 Підключення до відео конференції захисту кваліфікаційних 

робіт з стаціонарного ПК без встановлення програмного 

забезпечення та реєстрацій 

1) На сайті факультету (https://pgf.udpu.edu.ua/) знаходимо список групи студентів для 

проведення необхідної вам форми контролю та натискаємо на список (рис 1). 

 

Рис 1 

Система автоматично вас пере направить на сторінку відео конференції. 

https://pgf.udpu.edu.ua/


2) Після переходу на сторінку системи ZOOM натискаємо на «подключитесь из браузера» 

(рис 2) 

 
Рис 2 

3) Ви потрапляєте на сторінку на якій необхідно вказати ваше прізвище ім’я та по-батькові, 

пройти перевірку безпеки  та натиснути «ввойти» (рис 3) 

 

Рис 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/wc/join/92901584902?pwd=


4) Натискаємо на кнопку «ввійти в аудіо…» (рис 4) 

 
Рис 4 

5) Уважно стежимо щоб у Вас був увімкнутий звук та відео (рис 5) 

 

Рис 5 

Якщо все працює то залишається тільки очікувати на підключення всіх користувачів. 

  



1.3 Підключення до відео конференції захисту 

кваліфікаційних робіт з мобільного телефону 

 
1) На сайті факультету (https://pgf.udpu.edu.ua/) знаходимо список групи студентів для 

проведення необхідної вам форми контролю та натискаємо на список (рис 1). 

 
Рис 1 

Система автоматично вас перенаправить на сторінку, де запропоновано встанови офіційну програму 
Zoom на Ваш телефон(рис 2). 

 
Рис2 

 
2) Натискаємо кнопку «Download…» та встановлюємо програму на ваш телефон (рис 3) 



 
3) Після встановлення знову ж повертаємося до посилання на вашу групу з сайту факультету 

(рис1), після натискання знову на сторінці ZOOM переходимо в пункт  «join Meeting» (рис 4)

 
Рис 4 

4) Система почне підключатися до конференції і запросить вас вказати своє ПІБ (рис 5) 



 
Рис 5 

5) Потім програма почне автоматично налаштовувати відео зв'язок і вам необхідно після 
перевірки роботи камери натиснути «Join with Video» (рис 6) 

 
Рис 6 

 
6) Після цього ви успішно підключилися до конференції і залишається тільки прослідкувати щоб 

камера і мікрофон були ввімкнені, кнопки рис 7 



 
 

Рис 7 
Успішного підключення, очікуємо вашої присутності))) 


