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ТЕМА: «Основні поняття та призначення мультимедіа. Апаратне забезпечення 

мультимедіа» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні поняття та призначення мультимедіа 

- Опанувати основні прийоми роботи з мультимедійними програми 

- Розвити навички роботи з  інструментами обробки звуку і відео 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. Поняття мультиммедіа 

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) — комбінування різних форм 

представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і 

графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. Характерна, якщо не 

визначальна, особливість мультимедійних веб-вузлів і компакт-дисків —

 гіперпосилання. Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових 

сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде 

вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково 

легкий доступ. Мультимедійна телекомунікаційна послуга дозволяє користувачеві 

посилати і одержувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну за бажанням. 

2. Класифікація мультимедіа  

Мультимедіа може бути грубо класифікована як лінійна й нелінійна. Аналогом 

лінійного способу подання може бути кіно. Людина, що переглядає 

даний документжодним чином не може вплинути на його зміст. Нелінійний спосіб 

подання інформації дозволяє людині брати участь у поданні інформації, взаємодіючи 

якимось чином із засобом відображення мультимедійних даних. Участь людини в 

даному процесі також називається «інтерактивністю». Такий спосіб взаємодії людини 

й комп'ютера найбільш повно представлений у категоріях комп'ютерних ігор. Також, 

нелінійний спосіб подання даних називається «гіпермедіа». 

Як приклад лінійного і нелінійного способу подання інформації, можна розглядати 

таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана на плівку й 

показується аудиторії, то цей спосіб повідомлення інформації може бути названий 

лінійним, тому що глядачі не мають можливості впливати на доповідача. У випадку ж 

живої презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і 

взаємодіяти з ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми 

презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи 

спірні частини доповіді. Таким чином, жива презентація може бути представлена, як 
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нелінійний(інтерактивний) спосіб подачі інформації… 

 

3. Можливості мультимедіа  

Мультимедійні презентації можуть бути проведені людиною 

на сцені, показані через проектор, або ж на іншому локальному 

пристрої відтворення. Широкомовна трансляція презентації 

може бути як «живою», так і попередньо записаною. 

Широкомовна трансляція або запис можуть бути засновані на 

аналогових або ж електронних технологіях зберігання й 

передачі інформації. Варто відзначити, що Мультимедіа може бути або завантажена 

з інтернетуна комп'ютер користувача й відтворена будь яким чином, або відтворена за 

допомогою технологій потокової передачі даних. 

Мультимедійні ігри — такі ігри, у яких гравець взаємодіє з віртуальним 

середовищем, побудованим комп'ютером. Стан віртуального середовища передається 

гравцеві за допомогою різних способів передачі інформації (аудіальний, візуальний, 

тактильний). Наразі всі комп'ютерні ігри відносяться до мультімедийних ігор. В такий 

тип ігор можна грати як в поодинці на локальному комп'ютері або приставці, так і з 

іншими гравцями через локальну або глобальну мережу. 

Різні формати Мультимедіа даних можливо використати для спрощення сприйняття 

інформації споживачем. Наприклад, надати інформацію не тільки в текстовому виді, 

але й проілюструвати її звуком або відеокліпом. У такий же спосіб сучасне мистецтво 

може представити повсякденні речі у новому вигляді. 

 
Лазерне шоу — «жива» мультимедійна вистава 

Різні форми надання інформації уможливлюють інтерактивну взаємодію споживача з 

інформацією. Онлайн Мультимедіа все більшою мірою стає об'єктно-орієнтованою, 

дозволяючи споживачеві працювати над інформацією, не маючи специфічних знання. 

Мультимедіа може бути представлена у вигляді основних складових: 

 
  

Текст Аудіо Зображення 

  
 

Анімація Відео Інтерактивність 

  

Локальні 

Записані 

Онлайн 

Потокові 
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Наприклад, для того, щоб викласти відео на YouTube, від користувача не вимагаються 

знання техніки редагування відео, кодуванна і стиснення інформації, чи знань про 

будову web-серверів. Користувач просто вибирає локальний файл і тисячі інших 

користувачів відеосервісу мають можливість переглянути новий відеоролик. 

4. Історична довідка  

В 1965 році термін Мульти-медиа був використаний для опису Exploding Plastic 

Inevitable — шоу, що сполучило в собі живу рок-музику, кіно, експериментальні 

світлові ефекти і нетрадиційне мистецтво. 

Протягом сорока років даний термін отримував різні значення. Наприкінці 1970-х 

років цей термін позначав презентації, складені із зображень, одержуваних від 

декількох проекторів, синхронізованих зі звуковою доріжкою. В 1990-х цей термін 

набув сучасного значення. 

5. Використання мультимедіа  

Мультимедіа знаходить своє застосування в різних областях, включаючи рекламу, 

мистецтво, освіту, індустрію розваг, техніку, медицину, математику, бізнес, наукові 

дослідження і просторово-часові програми. 

Освіта 

В освіті мультимедіа використовується для створення комп'ютерних навчальних 

курсів (популярна назва E-learning) і довідників, таких як енциклопедії та 

збірники. CBT (computer-based training) дозволяє користувачеві пройти через серію 

презентацій, тематичного тексту і пов'язаних з ним ілюстрацій у різних форматах 

подання інформації. Edutainment - неофіційний термін, використовуваний, щоб 

об'єднати освіту і розваги, особливо мультимедійні розваги. Теорія навчання за 

останнє десятиліття була значно розвинена у зв'язку з появою мультимедіа. 

Виділилося кілька напрямків досліджень, такі як теорія когнітивного 

навантаження, мультимедійне навчання та інші. Можливості для навчання і виховання 

майже нескінченні. Ідея медіа-конвергенції також стає одним з найважливіших 

факторів у сфері освіти, особливо у сфері вищої освіти. Медіа-конвергенція - це 

стрімко мінливий навчальний курс дисциплін, які викладаються в університетах по 

всьому світу. Крім того, вона змінює наявність, або відсутність такої, роботи, що 

вимагає цих "підкованих" технологічних навичок. Газетні компанії також намагаються 

охопити новий феномен шляхом запровадження його практик у свою роботу. І поки 

одні повільно оговтуються, інші великі газети, такі як The New York Times, USA Today 

та The Washington Post створюють прецедент для позиціонування газетної індустрії в 

глобалізованому світі. 

6. Мультимедійні пристрої 

Мультимедійні пристрої — це обладнання, призначене для створення або 

відтворення мультимедійних документів. 

Наприклад, (цифрові) фотоапарати й відеокамери, проектори, різноманітні аудіо- та 

відеопрогравачі тощо. Щоб персональний комп'ютер став мультимедійним пристроєм, 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F


необхідно мати базовий мультимедійний комплект: 

 звукову плату  

 колонки  

або навушники з мікрофоном  

Бажаними є: 

 дисковод CD або DVD дисків  

 ігрова приставка  

 міді-інструмент  



 tv-тюнер  

7. Аудіоінформація 

Аудіо (латиною audio — чую) — термін для позначення звукових технологій. 

 

Найчастіше під терміном «аудіо» розуміють записаний звук. Рідше — відтворення 

звуку та відповідну апаратуру. Ми постійно зустрічаємось з аудіофайлами: слухаємо 

музику, вибираємо мелодії дзвінків на телефонах тощо.  

Формати аудіофайлів: 

 без стиснення: 

o CDDA — Audio CD, розроблений Philips і Sony (від 1980); 

o SACD — Super Audio Compact Disc, розроблений Philips і Sony (від 2000); 

o WAV — Microsoft Wave (Waveform audio format), розроблений спільно з 

IBM; 

 зі стисненням: 

 без втрат: 

o APE — Monkey's Audio (.ape, .apl); 

o FLAC — вільний кодек з проекту Ogg vorbis; 

o WMA — Windows Media Audio 9.1 Lossless; 

 з утратами: 

o AAC (.m4a, .mp4, .m4p, .aac) — Advanced Audio Coding; 

o Doulby Digital (AC-3); 

o ADX; 

o AHX; 

o ASF; 

o Ogg vorbis; 

o MP3 (MPEG Layer 3); 

o Musepack (.mpc); 

o RealAudio (.ra, .rm); 

o TvinVQ (.vqf); 

o WMA — Windows Media Audio; 



 формати звукосинтезу: 

o MIDI — Musical Instrument Digital Interface; 

o MOD — формат музичних композицій комп'ютерів Amiga; 

8. Відеофайли 

Відео (латиною video — дивлюся, бачу) — технології запису, опрацювання, 

передавання, зберігання й відтворення візуального й аудіовізуального матеріалу. 

У побутовому розумінні «відео» означає відеоматеріал, телесигнал або кінофільм, 

записаний на фізичному носії (відеокасеті, відеодиску тощо). 

Мультимедійний контейнер (англійською Сontainer format) — формат файлу, що 

може містити дані різних типів, стиснених різними кодеками, і дозволяє зберігати 
аудіо-, відео- i текстову інформацію в єдиному файлі. 

Відеостандарти: 

 PAL — размір відео 720×576, 25 fps (англійською frames per second — кадрів на 

секунду); 

 NTSC — 720×480, 29,97 fps. 

Є ще SÉCAM або SECAM (французькою Séquentiel couleur avec mémoire, пізніше 

Séquentiel couleur à mémoire — послідовний колір із пам'яттю, вимовляти сека́м) — 

система аналогового кольорового телебачення, вперше використана у Франції. 

Історично вона є першим європейським стандартом кольорового телебачення. 

Відеоформати: 

 VHS — аналогове відео запису на видеокасетах; 

 DV (Digital Video) — з малим коефіцієнтом стискання видеосигнала (5:1) і 

високою якістю для MiniDV відеокамер. Година запису займає 12-13 Гб. Не 

плутати з DVD (Digital Video Disc — цифровим відеодиском; 

 AVCHD — формат видео високої чіткості (англійською Advanced Video Coding - 

просунуте кодоване відео); 

 HD — (англійською High Definition — висока чіткість) — найсучасніший 

формат для HD-камер. 

MPEG — один из основних стандартів стискання. Абревіатура MPEG (Moving Pictures 

Expert Group) — це назва міжднародного комітету, що разробляє цей стандарт 

стискання. Має такі різновиди: 

 MPEG–1 — формат стискання для компакт-дисків (CD-ROM). Роздільна 

здатність 352×240. Диск з фільмом у такому форматі зазвичай позначають VCD 

(VideoCD). Зараз майже не використовують. 

 MPEG–2 — формат для DVD-дисков і цифрового телебачення. У цьому форматі 

знімають відео DVD-, HDD-, Flash-камери. 



 MPEG–3 — зараз не використовують. Не плутати з MP3 (MPEG Audio Layer 3) 

— технологією стискання звуку. 

 MPEG–4 — формат, який отримують з допомогою програм перетворення 

(кодеків) DivX, XviD, H.264 та інших. Часто його називають MP4. Цей формат 

подтримують більшість сучасних DVD-програвачів. 

Для порівняння: фільм тривалістю 1,5 години у форматі DV займає 20 Гб, у MPEG-2 

— 4,7 Гб, у форматі MPEG-4 — 700 Мб. 

HD (High Definition) — новый формат особливої чіткості зображення з роздільною 

здатністю 1280×720 або 1920×1080. Обидва варіанти розраховані на кадр зі 

співвідношенням сторін 16:9 і квадратним пікселем. Існує так 

званий анаморфний вариант HD-відео з роздільною здатністю 1440×1080, 

співвідношенням сторін 16:9 та прямокутним пікселем з відношенням сторін 4:3. 

Типи (розширення) відеофайлів: 

 AVI (Audio-Video Interleaved) — це контейнер (не формат!), розроблений 

корпорацією Microsoft, у якому можна зберігати потоки 4-х типів: відео, аудіо, 

текст і midi. В цей контейнер може входити відео довільного формату від 

MPEG–1 до MPEG–4, звуки різних форматів. Можливе довільне поєднання 

кодеків. 

 WMV (Windows Media Video) — формат від Microsoft, у якому отримують 

відеоролик, зроблений у середовищі Movie Maker. 

 MOV — формат Apple Macintosh QuickTime. Може (крім власне відео) містити 

графіку, анімацію (у тому числі 3D). Часто для відтворення цього формату 

потрібно мати QuickTime Player. 

 MKV — (Матрешка или Matroska) — контейнер з відкритим кодом. 

 3gp — відео для мобільних телефонів 3-го покоління. Малий розмір і низька 

якість. 

 FLV (Flash Video) — формат відео для розташування й передавання у глобальній 

мережі (використовує, наприклад, YouTube). 

 SWF (Shockwave Flash) — розширення анімації, створеної у середовищі Adobe 

Flash, а також відео у форматі flash. Відтворюють браузером з допомогою Flash 

Player. 

 RM, RA, RAM — розширення формату RealVideo від компанії RealNetworks. 

Використовують для телевізійної трансляції в Інтернеті. Має малий розмір 

файлу та низьку якість. 

 VOB (Versioned Object Base) — розширення контейнера, який може містити 

кілька потоків відео (формату MPEG–2) й аудіо, меню й субтитри фільму. Це 

основні файли на DVD з фільмом. 

 IFO — файли на DVD, що містять інформацію про фільм, меню, порядок 

запуску VOB-файлів, тобто службові файли. Їх створюють під час 

конвертування або запису DVD. 



 m2v, m2p — розширення відео у форматі MPEG–2. Потрібні при створенні 

VOB-файлів і запису DVD. 

Програвач медіа, медіаплеєр — комп’ютерна програма для відтворення 
мультимедійних файлів. 

Більшість програвачів медіа підтримують значну кількість форматів аудіо- та відео-

файлів. Деякі мультимедіапрогравачі призначені для відтворення лише аудіо- або 

відеофайлів. Їх називають, відповідно, програвачами аудіо та відео (аудіоплеєрами і 

відеоплеєрами). Розробники таких програвачів прагнуть зробити їх якомога 

зручнішими для відтворення відповідних форматів. Ми не намагатимемося перелічити 

всі наявні програвачі медіа, а подамо лише один приклад. 

 

VLC media player — багатоплатформний і вільнопоширюваний мультимедійний 

програвач з відкритим вихідним кодом та середовищем, яке відтворює більшість 

мультимедійних файлів, DVD, аудіо CD, VCD та різноманітні потокові протоколи. 

Програмне вікно VLC має такий вигляд. 

 

Редактор відео — комп’ютерна програма для обрізання й склеювання відео, 

застосування фільтрів і ефектів, (пере)кодування відео. 

 

Avidemux — багатоплатформний і вільнопоширюваний редактор відео. Підтримує 

сценаріїв, як для графічного інтерфейсу так і для командного рядка, який можна 

використати для виконання різних повторюваних дій. Програмне вікно Avidemux має 

такий вигляд. 

http://www.videolan.org/vlc/
http://avidemux.sourceforge.net/


 

Де взяти фрагменти (графічні зображення, відеофрагменти) для кліпу? Їх можна 

завантажити з інтернету, з мобільного телефону, фотоапарата чи відеокамери. Зараз 

переважну більшість цих пристроїв легко підключити до комп'ютера без будь-якого 

додаткового програмного забезпечення. При цьому операційна система сама запитає, 

що робити із вмістом пристрою (далі подано приклад з Windows 7). 

 

Деякі пристрої виробники продають зі спеціальним програмним забезпеченням для 

полегшення роботи з пристроєм і пришвидшенням обмінних процесів. Якщо процес 



автозапуску не відбувся, можна знайти під'єднаний пристрій у переліку під'єднаних 

(змонтованих для Linux) носіїв, а далі діяти, як зі звичайною текою. 

 

TV тюнери. За своїм зовнішнім виглядом ці пристрої нагадують карту або бокс 

(невелику коробочку). Вони виконують завдання перетворення аналогового 

відеосигналу, що надходить по мережі кабельного телебачення або від антени, 

відеомагнітофона або камкодера (camcoder). TV - тюнери можуть входити до складу 

таких пристроїв, як MPEG - плеєри або фреймграббери.  

Деякі з них містять вбудовані мікросхеми для перетворювача звуку. Ряд тюнерів 

виконують функцію виведення телетексту.  

Перетворювачі VGA-TV. Основним завданням перетворювачів є трансляція 

сигналу в цифровий спосіб VGA зображення в аналоговий сигнал, придатний для 

вводу на телевізійний приймач. Як правило, виробникам пропонуються подібні 

пристрої, виконані в одному з двох варіантів: або як внутрішні ISA карта або як 

зовнішній блок.  

Прикладом використання перетворювачів може служити накладення 

відеосигналів при створенні титрів. У цьому випадку здійснюється повна 

синхронізація перетвореного комп'ютерного сигналу. При накладенні формується 

спеціальний ключовий (key) сигнал трьох видів: lumakey, chromakey, alpha chenol.  

1. При формуванні сигналу lumakey накладення виробляється там, де яскравість 

Y перевищує заданого рівня.  



2. У випадку з chromakey накладання зображення прозоро тільки там, де його 

колір збігається з заданим.  

3. Альфа канал (alpha chenol) використовують у професійному обладнанні, яке 

засноване на формуванні спеціального сигналу з простим розподілом, що визначає 

ступінь зміщення відеозображення в різних точках.  

 

Digital Media Player - пристрій домашньої електроніки. Плеєр виконує роль 

«посередника» між Інтернетом або домашньою мережею і звичайним телевізором, що 

дозволяє виводити файли з мережі безпосередньо на великий екран. Пристрій 

підключається до телевізора або AV-ресивера, управління здійснюється з пульта 

дистанційного керування. 

Основні функції 

Мережевий медіаплеєр можна підключити до будь-яких телевізорів, в тому числі 

і ЕПТ, проте , повною мірою оцінити роботу пристрою можна тільки з телевізорами 

класу Full HD з інтерфейсом HDMI. Крім файлів стандартного дозволу, плеєр 

відтворює всі популярні формати відео високої роздільної здатності (HD) - VC-

1, WMV9 , H.264 , DivXHD . У цьому аспекті мережевий медіаплеєр є аналогом Blu-

Ray програвача, однак джерело контенту - Інтернет, а не диски. Крім того, 

медіаплеєри (залежно від компанії-виробника і моделі), здатні також підтримувати 

найбільш поширені в мережі кодеки, використовувані для стиснення об'ємних відео 

файлів, в першу чергу містять відео високої чіткості - H.264 , VC-1, особливо 

стереоскопічний контент - AVC, MVC, SIFF і аудіо файлів з багатоканальним звуком -

 Dolby TrueHD , DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, FLAC. 

Мережевий медіаплеєр може бути оснащений вбудованим BitTorrent - клієнтом. 

Існують медіаплеєри як з вбудованим жорстким диском (HDD), так і без нього. 

Залежно від цього, мережевий медіаплеєр може або просто програвати дані з 

Інтернету - в тому числі потокове відео, інтернет-телебачення та аудіо контент, або 

зберігати медіа-файли для подальшого використання. 

Мережевий медіаплеєр також може виконувати функцію медіасервера зберігання та 

обміну файлами для організації домашньої медіатеки і застосовуватися як компонент 

UPnP і DLNA мережі. З екрана телевізора користувач отримує можливість 

використовувати різноманітні сервіси і додатки, доступні в Інтернет. Список додатків 

і сервісів може бути фіксованим (тобто користувач має доступ тільки до певного числа 

сервісів), а може бути відкритим для доповнень і змін. 

Всі мережеві медіаплеєри, як правило, також оснащені USB інтерфейсом. 

Конструктивно-функціональний склад 

Конструктивний склад медіа-плеєрів: 

 Корпус (розміром від звичайної книги до повнорамірного AV-ресивера), 

 Чипсет (апаратні декодери), 

 блок живлення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/AV-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9F%D0%A2
https://uk.wikipedia.org/wiki/Full_HD
https://uk.wikipedia.org/wiki/HDMI
https://uk.wikipedia.org/wiki/WMV
https://uk.wikipedia.org/wiki/H.264
https://uk.wikipedia.org/wiki/Blu-Ray_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Blu-Ray_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Dolby_TrueHD
https://uk.wikipedia.org/wiki/DTS
https://uk.wikipedia.org/wiki/FLAC
https://uk.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
https://uk.wikipedia.org/wiki/HDD
https://uk.wikipedia.org/wiki/USB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D1%82


На чипсет лягає вся функціональність медіа-плеєра, а не тільки декодування відео та 

аудіо файлів: підтримка різних інтерфейсів (USB 2.0, USB 3.0). Застосовуються 

чипсети в основному двох фірм: Realtek і Sigma Designs. Моделі чипсетів від Sigma 

Designs для медіа-плеєрів позначаються SMP і чотиризначним числом, 

наприклад SMP8642: 

 перші дві цифри з яких - позначення архітектури відео-процесора ("86" для одно-

ядерного MIPS32 @ 74k, а "10" для двох-ядерного MIPS32 @ 1004k), 

 третя - серія, 

 четверта - модель. 

Перші FullHD чипсети були серії 863x декодуючі відео H.264 (шини пам'яті 300 МГц і 

відео-процесор 133 МГц) і звук DTS, DD (два 2 аудіо-процесора 300 МГц), нині не 

випускаються. Усі наступні чипсети також підтримують відео високої чіткості (в 12-ти 

бітній передачі кольору xvYCC) і стереоскопічне (RealD), декодують звук DTS, DD, 

DTSMA, TrueHD, мають інтерфейс HDMI 1.4a. 

 

 
 

9. Робота з програвачем 

Операційна система Windows 7 містить вбудований простий інструмент під 

назвою «Звукозапис». Розглянемо як з його допомогою можна записати свій голос на 

комп'ютер. 

Натисніть кнопку «Пуск», розкрийте список "Усі програми", перейдіть в папку 

"Стандартні" і запустіть програму «Звукозапис». Програма має найпростіший 

https://uk.wikipedia.org/wiki/H.264


інтерфейс. Щоб почати запис натисніть кнопку з червоним кружком і назвою «Почати 

запис». 

 
Щоб зупинити запис натисніть кнопку «Зупинити запис». Вам буде 

запропоновано зберегти записаний звук у форматі Windows Media Audio (. Wma). 

Призначте ім'я звуковому файлу, виберіть пункт для збереження та натисніть кнопку 

"Зберегти". Після збереження файлу його можна буде прослухати за допомогою 

Windows Media Player. 

Якщо звук на записався, але ви точно впевнені в тому, що мікрофон 

встановлений у вашому комп'ютері або ноутбуці, то спробуйте провести його 

налаштування. 

Натисніть кнопку «Пуск» і в списку виберіть пункт "Панель управління". В 

панелі керування перейдіть до розділу «Обладнання та звук», в якому натисніть на 

посилання «Управління звуковими пристроями». 

 
У вікні, налаштування звуку перейдіть на вкладку "Запис" і перевірте щоб був 

призначений використовуваним за замовчуванням потрібний мікрофон - вбудований 

або зовнішній. 



 
Клацніть по вибраному мікрофону правою кнопкою миші і виберіть в меню 

пункт "Властивості". Перейшовши на вкладку "Рівні» можна налаштувати чутливість і 

посилення мікрофону. 

 
На вкладці «Прослухати», встановивши галочку на пункті «Прослухати з даного 

пристрою» і натиснувши кнопку «Застосувати» можна перевірити мікрофон в роботі. 

Після перевірки не забудьте зняти дану позначку, інакше мікрофон буде у вас 

постійно включеним. 



 

Якщо вам потрібні більш просунуті засоби для створення звукових записів з 

мікрофону, то рекомендуємо звернути увагу на програми Adobe Audition і Audacity. 

 запис з мікрофону, лінійного входу та інших джерел; 

 запис з одночасним прослуховуванням наявних доріжок; 

 індикація рівня запису і відтворення; 

 зміна темпу зі збереженням висоти тону; 

 зміна висоти тону зі збереженням темпу; 

 вилучення шуму за зразком; 

 відтворення багатьох доріжок одночасно; 

 зведення доріжок з різними якісними характеристиками з автоматичним пере-

творенням до характеристик проекту в режимі реального часу; 

 імпорт та експорт файлів WAV, MP3 (з використанням кодувальника LAME 

MP3), Ogg Vorbis, FLAC та інших форматів 

10. Ознайомелння з інструментами Audacity 

Ви хочете зробити деякі зміни в аудіофайлі,   але не знаєте з чого почати ? Яку програму 

обрати, як редагувати… Підкажемо — у  цьому вам допоможе   Audacity.   сьогоднішній 

день важко знайти безкоштовну програму яка б була більш зручною та потужною 

одночасно.         

Відкрийте вікно Audacity. На перший погляд його вікно містить велику кількість 

різних елементів інтерфейсу, але не лякайтесь.  В се дуже просто і ви в цьому скоро 

переконаєтесь. Розглянемо головне вікно програми по окремим зонам:   



 

1. Управління звуком.  Тут містяться  стандартні елементи керування треками:  

 відтворення, пауза,   стоп,   перехід до кінця та початку доріжки та запис звуку. 

2. Панель інструментів . З  лівого верхнього кута до правого нижнього:   виділення,   зміна 

оминаючої,   зміна семплів,   масштабування,   зсув у часі,   багатоінструментальний 

режим. 

3. Індикатори рівнів . Л івий для виходу,   правий для входу.  При натисненні  лівою 

кнопкою миші на вхідний індикатор,   ми можемо активно контролювати рівень звуку,  

 а права кнопка дасть вам варіанти зміни частоти оновлення. 

4. Панель мікшерів   Audacity . Ці регулювання забезпечують управління вхідними і 

вихідними параметрами звукової карти. П рава панель дозволяє нам встановити рівень 

звуку на вході,   а ліва — на виході. Випадаюче меню дозволяє вибрати вхідний 

пристрій, з якого буде проводитися запис. 

5. Панель ярликів. Звідси можна отримати швидкий доступ до часто використовуваних 

команд  — вирізати ,   копіювати,  вставити ,   вставити тишу,   масштабування і т.д.                                                    

6. Аудіо треки . Тут відображаються, а удіотреки з якими ви працюєте в Audacity.  

 Ця панель є головною в програмі,   саме в ній виконується всі основні редагування 

файлів. У верхній частині розміщена доріжка часу. 

7. Інструменти вибору . За допомогою цієї шкали можна слідкувати за часом початку 

та кінця відрізку при виділенні фрагменту треку .         
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Розглянемо елементи цього вікна (панелі з кнопками) окремо. Назви панелей — ті самі 

або схожі на ті, що й для відповідних категорій вказівок головного меню. Призначення 

(назви) інструментів перелічено зліва направо під зображенням панелей. Гарячі 

клавіші записано курсивом у дужках після призначення. 

 
Перенесення: 

 Призупинити (P); 

 Відтворити / Циклiчне вiдтворення (Shift + Space); 

 Зупинити; 

 Перейти на початок доріжки (Home); 

 Перейти на кінець доріжки (End); 

 Записати (R) / Дописування (Shift + R). 

 

 
Інструменти: 

 Інструмент вибору; 

 Зміна обвідної; 

 Зміна обвідної (малювання); 

 

 Масштабування; 



 Зсув у часі; 

 Універсальний інструмент. 

 

 
Індикатори рівнів: 

 лівий — показує рівень відтворення; 

 правий — показує рівень запису. 

 

 
Мікшер: 

 лівий — регулює гучність відтворення; 

 правий — регулює гучність запису. 

 

 
Змінити: 
 

 
Вирізати, 

Копіювати, 

Вставити; 

 

 
Обрізати звук (за межами виділення), 

Заповнити тишею (виділену частину); 

 

 
Вернути, 

Повторити; 

 

 
Синхронізація-прив'язка доріжок; 

 

 
Збільшити, 

Зменшити, 

Розмістити вибрану область, 

Розмістити вибраний прект. 

 



 

Аудіо доріжки (Аудіо треки) — саме в ній редагують файли: 

 угорі — доріжка часу (шкала у секундах); 

 ліворуч знизу — властивості звукової доріжки. Тут можна змінити назву звуку, 

ознайомитися з властивостями файлу, закрити трек, регулювати гучність і 

баланс треку, розділити стерео доріжку на ліву та праву тощо; 

 праворуч знизу — лівий і правий канали звукового сигналу. Саме тут редагують 

звукові файли. Нові доріжки, які відкривають у програмі, буде розташовано 

один під одним. 

 

 
Вибрана область — для відстеження часу початку й кінця виділеної частини доріжки. 

 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) підручник:  

1. Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас стор. 83-85 

 

3) Знайти адреси для завантаження програвачів медіа і редакторів відео. З'ясувати, які 

з них є вільнопоширюваними і багатоплатформними. Записати в зошити 

 

 


