
 

 

 

Інструкція по використанню додатку ZOOM для участі в судових засіданнях в режимі 

відеоконференції 

 

Zoom – сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей, що допомагає 

проводити колективні наради, дистанційне навчання із можливістю запису сеансу (або уроку) у 

відеофайл. 

 

Zoom у використанні подібний до SKYPE, проте має інший вигляд та більш розвинуті 

функції та можливості  

 

Для користування додатком Zoom Вам знадобиться: 

- підключення до мережі Інтернет (1,2 мб/с); 

- мікрофон та динамік; 
- веб-камера. 
Детальніше про системні вимоги можна дізнатися за посиланням: https://support.zoom.us/hc/ru. 

 
Будь-який користувач Zoom може взяти участь у відеоконференції 

⚡  якщо ви користуєтесь безкоштовною версією, маєте обмеження 

 
Максимальний час одної відеоконференції на безкоштовному акаунті – 40 хвилин.  

 

Для користування ZOOM можна скористатися одним з варіантів: 

● використати звичайний браузер (Google Chrome, Safarî  Firefox тощо) за посиланням 

https://zoom.us/ 

● встановити додаток, який закачується  за посиланням центру завантажень 

https://zoom.us/download: Оберіть Zoom Client for Meetings, натиснувши кнопку 

“Download” 

https://support.zoom.us/hc/ru
https://zoom.us/
https://zoom.us/download


 

 

 

Інсталяція ZOOM 

При натисканні на Download за посиланням https://zoom.us/download має завантажитися файл 

інсталяції: 

1. Для MacOS – це Zoom.pkg 

2. Для Windows – це ZoomInstaller.exe 

Запустіть інсталяцію. Дотримуйтесь інструкцій.  

⚡  Увага! Завантажений файл інсталяції може ввести в оману недосвідчених користувачів, які 

вважають його, власне, програмою  Zoom. Насправді інсталятор встановить вам окрему програму, 

яку можна використовувати.  

● Інструкція по встановленню Zoom для windows тут 

● Інструкція по встановленню Zoom для MacOs тут 

 

Після інсталяції 

 

Після інсталяції Ви при запуску додатку отримаєте на екрані вікно 

 
 

⚡  Увага! не поспішайте тиснути на всі кнопки випадково.  Новачкам, які вперше бачать цей 

екран, потрібно знати: 

1. Ви можете просто зараз без зайвих реєстрацій долучитися до існуючої конференції 

натисненням на кнопці   join a meening ,  в ухвалі суду про призначення відеоконференції 

міститься ідентифікатор конференції у вигляді цифрового коду (Наприклад: 

«Ідентифікатор конференції: 111 222 3333) 

Вставте код зустрічі і напишіть ім’я, яке побачать інші учасники, а на наступному кроці у 

іншому вікні введете пароль (у разі наявності його в ухвалі суду) – і ви приєднані до 

відеоконференції! 

https://zoom.us/download
https://uis.georgetown.edu/zoom/install/windows/
https://uis.georgetown.edu/zoom/install/mac/


 

 

 
2. Ви можете пройти реєстрацію, натиснувши на кнопці  sign in   і тоді будете мати 

можливість організовувати свої відеозустрічі миттєво та за календарем. 

В більшості випадків швидка реєстрація через гугл акаунт чи фейсбук займає кілька кліків і 

менше хвилини. Скористайтесь цією можливістю, натисненням праворуч кнопок sign with google 

чи sign witn Facebook 

або пройдіть реєстрацію, натиснувши на надписі “sign Up Free”, ви потрапите на сайт ZOOM і 

маєте виконати інструкції 

⚡  Увага! Кнопка Sign with SSO потрібна корпоративним клієнтам, на яких адміністратор 

завів акаунти. 

Користивання ZOOM для зареєстрованих користувачів 

Коли ви пройшли реєстрацію, ваш запущений додаток має такий вигляд. 

 



 

 

 

Тепер для приєднання до конференцій вам достатньо натиснути кнопку  join  та ввести два 

числа: код зустрічі та на наступному екрані – пароль (якщо для відеоконфернеції він встановлений 

і міститься в ухвалі суду). 

 

Використанням ZOOM на мобільних пристроях 

Ви також маєте можливість завантажити та використовувати додаток Zoom на смартфоні або 

планшеті з операційною системою Android або iOS встановивши його відповідно з Google Play або 

AppStore. 

 

У разі виникнення труднощів 

 

У разі виникнення технічних питань просимо вас звернутися до секретаря судового засідання 

до початку відеоконференції для отримання допомоги в організації судового засідання за номерами 
телефонів: (068) 236 15 13; (099) 134 27 93. 

 
 


