
Шановні користувачі сайту «ДФКНГ - Навчання ONLINE»! 

Раді повідомити, 07.11.2021 р. на сайті проведено інтеграцію програмного модуля Google Meet 
для Moodle, що дозволяє викладачеві, не виходячи з Moodle, створити кімнату Google Meet і 
зробити доступним для студентів записи кімнати, збереженої на Google Drive. Нагадуємо, що 
можливість проводити записи доступна тільки для користувачів корпоративних профілів 
(dkng.net.ua). 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ: 

1. Відкрийте сторінку свого курсу у режимі редагування (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Режим «Редагування» сторінки навчального курсу 

 
2. Оберіть команду «+ Додати діяльність або ресурс» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Додавання нового ресурсу на сторінці навчального курсу 

  

https://distn.dkng.net.ua/moodle


3. Оберіть із переліку ресурс GoogleMeet (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Додавання нового ресурсу «GoogleMeet» на сторінці навчального курсу 

 
4. В розділі «Загальне» необхідно ввести назву кімнати відео зустрічі (наприклад «Інформатика 21-

Ек-1 - ONLINE»), опис (за бажанням) та день, час початку та час закінчення зустрічі (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 - Розділі «Загальне» при реєстрації відеозустрічі в Moodle 

 
5. В розділі «Повторення дати події» можна створювати кілька повторень з дати події (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Розділ «Повторення дати події» 



Для цього потрібно вибрати дні тижня, на які плануються зустрічі (наприклад, понеділок / середа / 
п’ятниця). Відмітка «Повторювати кожне», дозволяє встановити частоту. Якщо Ваша зустріч зі 
студентами відбувається щотижня - виберіть 1; кожні два тижні - виберіть 2; кожні 3 тижні - виберіть 
3 і так далі. 

В полі «Повторювати до» встановлюється останній день зустрічі (останній день, коли потрібно 
повторити дату події). 

6. В розділі «URL-адреса кімнати» (рис. 6), необхідно обрати кнопку «Створити URL-адресу 
кімнати» («Generate Room URL»), щоб увійти до служби Google та автентифікувати свою особу 
(якщо Ви ще не ввійшли в систему). 
 

 
Рис. 6 – Розділ «URL-адреса кімнати» 

 
Далі з’явиться вікно з запитом на доступ до Вашого облікового запису. Після авторизації у 
вашому Календарі Google автоматично буде створена подія з інформацією в полях вище, і до цієї 
події буде додана кімната Google Meet. 
 

7. В розділі «Повідомлення» (рис. 7.), якщо позначено цей пункт «Надіслати повідомлення 
студенту», студенту буде надіслано повідомлення про дату початку події. 
 

 
Рис. 7 – Розділ «Повідомлення» 

 
8. Для завершення потрібно зберегти усі налаштування. 

 
9. Перейшовши за створеним таким чином посилання, побачимо результат, що наведений на 

рисунку 8. 

 
Рис. 8 – Сторінка результату створення відео зустрічі GoogleMeet в Moodle 



 
10. Кнопка «Увійти до кімнати» («Enter the room») дозволить Вам та студентам розпочати зустріч 

онлайн.   
 

11. Надалі, після завершення зустрічі онлайн через Google Meet, якщо Ви робили запис і бажаєте, 
щоб цей запис відображався на сторінці курсу, потрібно натиснути кнопку «Синхронізувати з 
Google Drive», щоб увійти в службу Google, та підтвердити свою особу (якщо Ви вже не ввійшли в 
систему). Потім служба попросить дозволити програмі доступ до Вашого облікового запису, 
натисніть кнопку «Дозволити». 
 
Після авторизації доступу до Вашого облікового запису програма шукатиме записи в папці «Meet 
Recordings» і автоматично встановлюватиме посилання для спільного доступу з дозволом на 
читання. 
Потрібно звернути увагу на те, що не можна змінювати назву папки «Meet Recordings» на своєму 
Диску Google. Саме в цій папці Google Meet зберігає записи, і саме в цій папці модуль Google 
Meet для Moodle здійснює пошук записів. Якщо назву запису змінити або видалити з папки 
«Meet Recordings», цей запис не буде синхронізований з модулем Google Meet для Moodle. 
Запис Вашого відео стане доступним для синхронізації після автоматичної обробки на сервері 
Google (від 10 до 30 хв.). Збережені та синхронізовані таким чином відео будуть доступні для 
студентів на сторінці Вашого курсу (рисунок 9). 
 

 
Рис. 9 – Сторінка результатів запису відео зустрічей GoogleMeet в Moodle 


