
Інструкція по роботі в Google Meet 

Шановні викладачі! Google Meet допомагає розширити можливості онлайн-навчання, і 

провести заняття з тією ж ефективністю, як і очні 

 

 

ЧОМУ САМЕ GOOGLE HANGOUTS MEETS? 

Платформа є доволі зручною та інтуїтивно зрозумілою в користуванні. Для того, щоб 

перейти на вебінар треба мати посилання на нього або запрошення на електронній пошті та 

в цілому і все. Головне, щоб працювали динаміки, мікрофони на комп'ютері чи телефоні та 

був інтернет. Навіть вхід в обліковий запис Google не є обов'язковим. Тут можна 

демонструвати власний робочий стіл. 

 

Студенти мають змогу одночасно бачити викладачів, одногрупників, завдання на курсі 

навчальному порталі та спостерігати за виконанням прикладу, наприклад, в MS Excel. 

Сервіс Google Hangouts Meets дозволяє: 

 інтеграцію в різні системи календарного планування, зокрема Google, яких є у 

більшості населення в телефоні, завдяки чому користувачам простіше координувати один із 

одним час зустрічі; 

 якість відео та аудіо: трансляція відео з роздільною здатністю 720p. або 360 р.; 

 демонстрація екрану: будь-який учасник може поділитися трансляцією свого 

екрану; 



 адміністратор (ведучий) має змогу вибрати декілька учасників для одночасного 

показу екранів; 

 доступна можливість чату, а отже, коментування. 

Сервіс дозволяє не тільки слухати, а й брати активну участь в відео-зустрічі онлайн. 

 

ЯК СТВОРИТИ ЗУСТРІЧ У Google Meet 

 

Для того, щоб створити зустріч Google meet, необхідно авторизуватися в браузері Google 

Chrome , або в будь-якому іншому.  

1) Відкрийте браузер та авторизуйтесь. 

 

Авторизуватись можна через аккаунт коледжу, 

Логін: Ktep.kiev@gmail.com 

Пароль: ****************** (запитайте у адміністратора сайту коледжу) 

Або через свій власний (якщо у Вас є пошта Gmail). 

2) Щоб авторизуватись, натисніть на кнопку «Увійти». 
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3) У вікні, що з’явилось, введіть логін (від своєї пошти Gmail, або від пошти коледжу, 

що вказаний вище), та натисніть «Далі». 

 

4) В наступному вікні введіть пароль (від своєї пошти, або той, що вказаний вище), та 

натисніть «Далі». 



 

5) Створювати зустріч з попередньою авторизацією необхідно, щоб Ви потім могли в 

неї знову потрапити як організатор, а не як учасник. 

6) Якщо все зроблено правильно, то Ви успішно авторизувались, про що свідчить 

літера «К» праворуч вгорі. 

 

  

7) Для створення зустрічі Гугл Міт натисніть на квадратик з сірих точок праворуч 

вгорі, випаде вікно, де вже потрібно буде натиснути на значок «Google Meet » (зелений 

значок з відеокамерою). 

 



 

8) З’явиться вікно, де треба натиснути «Начать встречу». 

Примітка:  

Якщо Вам потрібно не створювати зустріч, а приєднатись до зустрічі яка вже створена 

кимось іншим, то в поле поруч з кнопкою «Начать встречу», введіть код, що Вам 

повідомили, та натисніть «Присоединиться». 

 

 

 

 

 



9) Тепер Ви потрапили сюди: 

 

 

10) В даному випадку, камера відключена, але Ви повинні побачити себе. 

11) Тепер натисніть «Присоединиться». 

 

 



12) З’явилось вікно «Добавление участников», натисніть на «Копировать данные»,  

потім закрийте сіре вікно.  

 

  

13) Це робиться для того, щоб система Windows зберегла посилання на Вашу відео-

зустріч в буфері обміну, а Ви в свою чергу, могли поділитись цим посиланням зі 

студентами, в будь який зручний для Вас спосіб (Viber, Telegram, пошта, тощо). 

 

Примітка 

Одразу після виконання пункту 12, для зручності можете відкрити документ Word, 

натиснути праву кнопку миші, та обрати «Вставити», або використайте комбінацію клавіш, 

одночасно натиснувши на клавіши «Ctrl» та «V». Перед Вами з’явиться посилання на Вашу 

відео-зустріч. Тепер Ви зможете поділитись цим посиланням зі студентами через (Viber, 

Telegram, пошта, тощо). 

14) Вітаємо, Ви на зустрічі в віртуальній кімнаті! 

Тепер Вам залишається чекати коли студенти приєднаються до відео зустрічі. 

В момент коли студент приєднується, перед Вами з’являється наступне вікно: 



 

 

15) Натисніть «Разрешить», щоб приєднати студента до зустрічі. 

 

 

16) Загальні дані 

 



17) Натиснувши на три крапки праворуч внизу, можна обрати «Изменить макет». Кожен 

учасник може змінити макет сам для себе, як йому зручно. Натисніть і подивіться, як Вам 

більше сподобається. (Для зручності) 
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