
Дата: 13.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 211 

Лабораторно-практична робота № 1 

ТЕМА: «Застосування спецефектів» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами програми Audacity. 

- розвити навички роботи з інструментами  Audacity. 

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

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи, описати в зошиті. Файли 

зберегти та вислати на ел. пошту 2573562@ukr.net 

Хід роботи: 

1. Робота з Windows програвачем 
Натисніть кнопку «Пуск», розкрийте список "Усі програми", перейдіть в папку "Стандартні" і 

запустіть програму «Звукозапис». Програма має найпростіший 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. 

2. Виконайте запис звуку та збережіть  його  у своїй папці під 

назвою «файл 1» 

 

3. Робота з стерео мікшером 

Стандартний спосіб запису звуку з комп’ютера — використання спеціального пристрою запису 

вашої звукової карти — «Стерео мікшер» або «Stereo Mix», яке за замовчуванням зазвичай буває 

відключено. 

Щоб включити стерео мікшер, клікніть правою кнопкою миші по значку динаміка в панелі 

сповіщень Windows і виберіть пункт меню «Записуючі пристрої». 

З великою ймовірністю, у списку пристроїв запису звуку ви виявите тільки мікрофон (або кілька 

мікрофонів). Клікніть на порожньому місці списку правою кнопкою миші і натисніть «Показати 

відключені пристрої». 

 



Якщо в результаті цього в списку з’явиться стерео мікшер (якщо нічого подібного там немає, 

читаємо далі і, можливо, використаємо другий спосіб), то точно також клікніть правою кнопкою 

миші по ньому і виберіть пункт «Включити», а після того, як пристрій буде включено — 

«Використовувати за замовчуванням». 

Тепер, будь-яка програма для запису звуку, що використовує системні налаштування Windows, 

буде записувати всі звуки вашого комп’ютера. Це може бути стандартна програма «Звукозапис» в 

Windows (або Voice Recorder у Windows 10), а також будь-яка стороння програма. 

До речі, встановивши стерео мікшер в якості 

пристрою запису за замовчуванням, ви 

можете використовувати додаток Shazam для 

Windows 10 і 8 (з магазину додатків Windows), 

щоб визначити відтворну на комп’ютері пісню 

по звуку. 

 

4. Скористайтесь інструментами стерео мікшера та запишіть звуки з комп’ютера. Збережіть файл 

у своїй папці під назвою «файл 2» 

5. Робота з інструментами Audacity 



 

Розгляньте інструменти програми та запишіть їх призначення 

 
Перенесення:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_ 

 

 
Інструменти: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Індикатори рівнів: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Мікшер: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Змінити: 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

6. Створіть новий файл «файл 3» в програмі Audacity на 3 хв. 

 
 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та висновок 


