
Meet створення зустрічі та алгоритм її проведення 

1. Член комісії входить в календар https://calendar.google.com/ за допомогою 

свого академічного гугл аккаунта (логін: *@ dakkkim.edu.ua, пароль: *******), перед цим 

треба вийти з інших аккаунтів. 

2. В календарі додаємо подію. Як це зробити дивитись тут: 

https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru 

3. Натиснувши мишкою на потрібній даті, вносимо необхідну інформацію щодо 

відео-екзамену: вказуємо назву екзамену, дату, час (з - до) зустрічі. За бажанням додаємо 

опис події у відповідному полі, що знаходиться внизу (наприклад перелік груп, які 

здають цей екзамен). Тиснемо “Додати гостей” і вказуємо e-mail адреси, на які будуть 

надіслані запрошення з посиланням та PIN-кодом для підключення до екзамену: 

examcom@dakkkim.edu.ua - запрошення з посиланням та PIN-кодом для 

підключення до відео-екзамену отримають всі члени всіх комісій. Заходити за 

посиланням мають тільки ті члени комісії, які беруть участь в даному екзамені. Члени 

комісій, які не беруть участь в даному екзамені просто ігнорують інформацію з цього 

поштового листа та чекають на листи з датами своїх екзаменів. 

ipkam@dakkkim.edu.ua - запрошення з посиланням та PIN-кодом для підключення 

до відео-екзамену отримають всі студенти всіх груп інституту практичної 

культурології та арт-менеджменту. Заходити за посиланням мають тільки ті студенти, 

які здають даний екзамен. Студенти, які не здають даний екзамен просто ігнорують 

інформацію з цього поштового листа та чекають на листи з датами своїх екзаменів. 

ism@dakkkim.edu.ua - запрошення з посиланням та PIN-кодом для підключення до 

відео-екзамену отримають всі студенти всіх груп інституту сучасного мистецтва; 

заходити за посиланням мають тільки ті студенти, які здають даний екзамен - студенти, 

які не здають даний екзамен просто ігнорують інформацію з цього поштового листа та 

чекають на листи з датами своїх екзаменів). 

idr@dakkkim.edu.ua - запрошення з посиланням та PIN-кодом для підключення до 

відео-екзамену отримають всі студенти всіх груп інституту дизайну та реклами. 

Заходити за посиланням мають тільки ті студенти, які здають даний екзамен. Студенти, 

які не здають даний екзамен просто ігнорують інформацію з цього поштового листа та 

чекають на листи з датами своїх екзаменів). 

asp@dakkkim.edu.ua - запрошення з посиланням та PIN-кодом для підключення до 

відео-екзамену отримають всі аспіранти всіх груп всіх інститутів. Заходити за 

посиланням мають тільки ті аспіранти, які здають даний екзамен. Аспіранти, які не 

здають даний екзамен просто ігнорують інформацію з цього поштового листа та чекають 

на листи з датами своїх екзаменів). 

4. Підключитись до відео-екзамену можна двома способами: 

За допомогою посилання: 

Посилання для підключення до відео-екзамену, яке прийде в електронному листі, 

має наступний вигляд (наведено як приклад, після знаку "/" символи будуть різні для 

кожного відео-екзамену): meet.google.com/eux-vxxh-xhz 

https://calendar.google.com/
https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
https://meet.google.com/eux-vxxh-xhz


Для підключення до відео-екзамену достатньо натиснути на таке посилання. 

АБО 

За допомогою PIN-кода: 

PIN-код має такий вигляд (наведено як приклад): PIN: 989 705 417# 

- Необхідно скопіювати в буфер цифри PIN-кода без символа # (в нашому прикладі 

- 989 705 417), 

- відкрити Google Meet: https://meet.google.com/ 

- вибрати "Приєднатись до зустрічі або створити свою",  

- в полі, яке з'явиться, вставити із буфера або ввести з клавіатури цифри PIN-кода. 

 

Підключатись до відео-екзамену треба за декілька хвилин до початку 

(зазначеного в листі-запрошенні часу) і перевірити роботу своєї веб-камери та 

мікрофону.  

5. Голова або член комісії (бажано - організатор зустрічі) вмикає запис відео-

екзамену.  

Для включення відео-запису треба натиснути на три "вертикальні" крапки в 

правому нижньому куту екрана - , потім у меню, яке з'явиться, натиснути на 

. В лівому верхньому куті з'явиться значок .  

6. Після завершення заходу необхідно від’єднатись від відео-запису. 

Щоб від’єднатись від відео-запису треба натиснути на три "вертикальні" крапки в 

правому нижньому куту екрана - , потім у меню, яке з'явиться, натиснути на 

  
Після завершення відео-запису, через деякий час, відео буде збережено на вашому 

Google Disc: https://drive.google.com/drive/my-drive у папці "Meet Recordings", та на вашу 

електронну адресу прийде лист з посиланням на відео, цей лист необхідно обов’язково 

переслати на адресу: it@dakkkim.edu.ua.  

 

Видалити відео зі свого Google Disc власник аккаунту зможе тільки після 

підтвердження фахівця відділу КСТЗН (ІТ-відділу)! 

 

Докладні інструкції щодо відео-запису можна переглянути за посиланням: 

https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ru&ref_topic=7290350 

https://meet.google.com/
https://drive.google.com/drive/my-drive
mailto:it@dakkkim.edu.ua
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ru&ref_topic=7290350

