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УРОК 97 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №23 

 

ТЕМА: «Тестування і налагодження аудіосистеми ПК» 

  

МЕТА:  
- Розглянути операції з налаштування акустичної системи 

- Вивчити  порядок тестування акустичної системи 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Хід роботи: 

 

1. Налаштування звуку 5.1 в Windows 7/10 

Підключення акустичної системи до джерела звуку вирішує завдання лише на 50%. 

Щоб все працювало правильно, необхідно налаштувати на підключеному обладнанні. 

Покрокове керівництво – в таблиці. 

 

Схема налаштування звуку 5.1 на комп'ютері з Windows 7/10  

Крок №1 Відкрити «Панель керування». 

Крок №2 Зайти в розділ «Звук». 

Крок №3 Перейти у вкладку «Відтворення». 

Крок №4 Вибрати зі списку пункт «Динаміки». 

Крок №5 Натиснути кнопку «Налаштувати» (внизу). 

Крок №6 У вікні вибрати пункт «Об'ємне звучання 5.1» і натиснути «ОК» для 

підтвердження дії. 

https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/soft1/os/windows_10/


 

2. Підключення колонок через S/PDIF 

 

Цей інтерфейс розроблений для передачі звуку від одного девайса іншому в 

цифровому форматі. Оскільки сигнал перетворюються на аналоговий, якість звучання 

не знижується. 

Проблем з підключенням бути не повинно. Відрізняється лише тип зв'язку ПК з 

«приймачем». Досить під'єднати провід до потрібного входу комп'ютера (цифровому) і 

увіткнути його в відповідний вхідний роз'єм на пристрої-приймачі. 

Важливо: якщо драйвер не розпізнає тип підключення, потрібно перепризначити 

порт виходу сигналу, змінивши його з аналога на цифру. Це робиться в 

налаштуваннях ОС. 

 
 

3. Підключення Bluetooth-акустики 

Правильно підключити блютуз-акустику комп'ютера – простіше простого. Все, що 

потрібно від користувача, описано в таблиці. 

Синхронізація ПК з 

акустикою 

1. Включити колонки. 

2. Натиснути на клавішу, яка активує пошук девайса для 

подальшої синхронізації. 

3. Відкрити панель керування на комп'ютері або лептопі. 

4. У ній відкрити: Устаткування і звук → Пристрої та 

принтери → Пристрої Bluetooth → Додати пристрій. 

5. Відзначити підключається девайс і клікнути «Далі». 

Позначити підключається 

девайс як пристрій, з якого 

за умовчанням буде 

відтворюватися аудіо 

 Панель керування → Обладнання та звук → Управління 

звуковими пристроями (у вкладці Звук). 

 Вибрати Speakers Bluetooth Hands-free Audio, натиснути 

«За замовчуванням». 

 Клацнути ОК для збереження змін. 

https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/comp/
https://www.moyo.ua/foto_video/audio/acoustic_system/bluetooth/


 
 

Правильно підключити стереоколонки, а також мультиканального акустичну систему 

формату 5.1 до комп'ютера нескладно. Головне, під'єднати всі кабелі як треба і 

налаштувати звуковідтворення в самому ПК. Інструкція годиться як для Віндовс 7, так 

і для десятої версії цієї ОС. Правда, можуть дещо відрізнятися назви вкладок. Втім, 

різниця настільки незначна, що питань не викличе. 

  
 

Завдання:  

- Виконайте роботи описані в роботі у завданнях та проведіть тестування 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, записати 

алгоритми виконаного  завдання, а також оформіть висновок  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


