
Інструкції користування додатком Zoom 

 

Будь ласка, перевірте роботу свого мікрофону і камери (перевірте Налаштування в додатку Zoom) 

перед подією. 

Зверніть увагу, що реєстрація на конференцію відкриється за 30 хвилин до офіційного початку для 

того, щоб учасники могли переконатися, що зв’язок, мікрофони та камера працюють належним 

чином.   

Під час приєднання до конференції, просимо Вас увімкнути свою камеру та вимкнути мікрофон. З 

оголошенням виступу спікера/спікерки, він/вона обирає мову свого виступу в налаштуваннях 

перекладу (див. нижче), вмикає мікрофон і починає доповідати. Зверніть увагу, мікрофони, які 

емітують шум під час виступу спікера, будуть вимкнені адміністратором. Якщо у вас виникло 

запитання, виберіть функцію «підняти руку» у правому нижньому кутку екрану, і ми дамо Вам слово. 

Перед приєднанням до конференції вкажіть, будь ласка, своє повне справжнє ім’я та прізвище, щоб 

ми могли Вас розпізнати. Важливо зазначити своє ім’я англійською мовою так, як Ви вказали його при 

реєстрації. Вкажіть спочатку своє прізвище, а потім ім’я. 

Час виступів та презентацій обмежений (не більше 10 хв.), тому щиро просимо Вас не перевищувати 

час, призначений для виступу учасників. Будь ласка, зверніть увагу, якщо відведений час для 

виступу буде перевищено, після попередження модератора ваш мікрофон буде вимкнено. Ми 

мусимо чітко дотримуватись регламенту і щиро сподіваємось на ваше розуміння. 

Просимо дотримуватися усіх згаданих норм у знак прояву взаємної поваги та трудової етики. Будь 

ласка, зверніть увагу на важливу інформацію щодо налаштування функції перекладу, активності у чаті 

та транслювання презентації, подану нижче.  

Інструкція керування функцією перекладу 
 

Для спікерів та слухачів 
 
Для вашої зручності під час Zoom-події буде забезпечено синхронний переклад. 
Приєднуючись до конференції з комп’ютера, Ви побачите сповіщення із написом «Доступний 
переклад» над позначкою «Переклад» у формі глобуса. 
У налаштуваннях конференції / вебінару, в розділі «Переклад», Ви можете побачити три 
мовні канали. Через технічні аспекти мови відображатимуться таким чином: 
 
Українська – німецький канал (Ця особливість полягає у необхідності уникнення технічних 
незручностей, які можуть виникнути, оскільки система Zoom не забезпечує переклад 
українською мовою на всіх пристроях) 
Англійська – англійський канал 
Французька – французький канал 
 

УВАГА! 
 
ДЛЯ СПІКЕРІВ: Доповідачі вибирають звуковий канал, що відповідає мові їхнього 
виступу. Якщо Ви виступаєте українською мовою, будь ласка, виберіть німецький 



канал. Якщо розмовлятимете англійською мовою, виберіть англійський канал. 
Якщо ваша мова − французька, виберіть французький канал. 
 
ДЛЯ СЛУХАЧІВ: Учасники повинні вибрати відповідний звуковий канал, щоб 
прослухати переклад вибраною мовою. Якщо Ви бажаєте прослухати інформацію 
українською мовою, будь ласка, оберіть німецький канал, англійською - оберіть 
англійський канал, французькою - виберіть французький канал. 
 
Обравши режим перекладу, Ви чутимете спікера у фоновому режимі з гучністю близько 20%, а 
перекладача з гучністю близько 80%. Якщо бажаєте слухати мову лише перекладача, виберіть 
функцію «вимкнути звук оригіналу» у тому ж розділі, де Ви обрали мову перекладу. 
 
У разі неспроможності прослухати доповідача або переклад, або у разі виникнення технічних 
труднощів з користуванням додатком, просимо Вас одразу підняти руку, аби ми змогли Вам 
допомогти. 
 
Детальний алгоритм управління функцією перекладу наведено нижче. 

  

 Windows | macOS 

1. На панелі керування конференцією виберіть розділ «Переклад». 

 
2. Виберіть мову вашої доповіді (для спікера) або мову, виступ якою, Ви бажаєте послухати (у 

нашому випадку це Німецька, Англійська чи Французька). 

 
3. (За бажанням) Щоб прослухати лише переклад, виберіть «Вимкнути оригінальний звук». 

 Android |  iOS 

 

1. У панелі керування конференцією виберіть розділ з відображенням трьох крапок (...). 

 
2. Натисніть на «Переклад мови». 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-Language-interpretation-in-meetings-and-webinars#collapsePC
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-Language-interpretation-in-meetings-and-webinars#collapseiOS
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-Language-interpretation-in-meetings-and-webinars#collapsePC
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-Language-interpretation-in-meetings-and-webinars
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-Language-interpretation-in-meetings-and-webinars#collapseiOS
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034919791-Language-interpretation-in-meetings-and-webinars


3. Виберіть мову вашої доповіді (для спікера) або мову, виступ якою, ви бажаєте послухати (у 
нашому випадку це Німецька, Англійська чи Французька).

 
4. (За бажанням) Щоб прослухати лише переклад, увімкніть «Вимкнути оригінальний звук». 

5.  

 
6. Натисніть «Готово». 

 

Активність у чаті конференції 

Просимо звернути увагу на активність у внутрішньому чаті, щоб не пропустити важливі посилання, а 
також програму заходу. До того ж, чат забезпечує чудову можливість спілкування для всіх учасників, з 
огляду на чіткий регламент виступів. Таким чином, якщо ваше запитання не буде почуте, сміливо 
пишіть його в чат у будь-який час (навіть під час виступу спікера), підтримуючи продуктивну дискусію. 
У чаті буде забезпечено синхронний переклад з англійської на українську і навпаки. 

Демонстрування екрану і показ презентації PowerPoint 

1. Відкрийте файл у PowerPoint, який Ви бажаєте демонструвати. 
2. Приєднайтеся до конференції в Zoom. 
3. Виберіть функцію «Демонструвати екран» на панелі регулювання. 

 
4. Виберіть свій екран і натисніть «Поділитись».  
5. Демонструючи свій екран, перейдіть до презентації PowerPoint, вибравши режим «Слайд-шоу» 

> «З початку» або «З цього слайду». 

 
Зелене обрамлення панелі означає те, що Ви наразі демонструєте екран. 



 

 


