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Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 216 

ТЕМА: «Робота з файлами відео і звуку.» 

 

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. Додавання переходів і ефектів до зображень і відеозаписів у Windows Movie 

Maker 

1.     Відкрийте головне вікно програми Windows Movie Maker за допомогою 

головного меню Windows  

2.     У вікні Операції з  фільмом активізуйте команду Імпорт зображень 

3.     У діалоговому вікні, що з’явиться, виберіть папку, в якій зберігається 

колекція малюнків. Активізуйте файли із зображенням природи, які необхідні для 

подальшої роботи і натисніть кнопку Імпорт (рис. 3.3).  

При цьому, усі об’єкти, які були імпортовані для створення відеофільму будуть 

відображені у вікні Збірники (рис. 3.4) 

  

 
Рис. 3.4.  Вікно «Збірники» з імпортованими зображеннями. 

  

4.     Перетягніть потрібні зображення на шкалу розкадрування (рис. 3.4) у 

такому порядку, як вони мають з’являтись у майбутньому відеоматеріалі. (При 

необхідності, у подальшій роботі порядок кадрів можна змінювати). 

5.     У вікні Операції з фільмом розкрийте групу Монтаж фільму (рис. 3.5). 

6.     Виберіть команду Перегляд відеоефектів натисненням лівої кнопки миші. 

В результаті у вікні Відеоефекти (рис. 3.6) буде відображено усі доступні анімаційні 

відеоефекти для окремих кадрів. 

Шкала розкадрування.  



 
Рис. 3.5. Група  «Монтаж фільму» вікна «Операції з фільмом». 

  

 
Рис. 3.6. Вбудові відеоефекти вікна «Відеоефекти». 

  

7.     Перетягніть необхідні для окремих кадрів відеоефекти у позначені зірочкою 

області на зображенні кадрів (рис. 3.7). (Для того, щоб змінити встановлений для 

кадра відеоефект, слід активізувати рамку із зображенням його на кадрі і натиснути 

кнопку Delete на клавіатурі або обрати команду Удалить з контекстного меню). 

 
Рис. 3.7.Розміщення відеоефектів на кадрах. 

  

8.     Виберіть команду Перегляд відеоефектів. При цьому у вікні 

Відеопереходи відобразяться усі доступні відеопереходи для окремих кадрів (рис. 

3.8). Вони дозволяють змінити процес заміщення попереднього кадру на екрані 

наступним. 

 
Рис. 3.8.  Вбудові відеопереходи вікна «Відеопереходи». 

  

9.     Перетягніть у рамки між кадрами на шкалі розкадрування необхідні значки 

відеопереходів (рис. 3.9). (При необхідності їх можна видалити або замінити таким 

же чином, як і відеоефекти). 

Натиснути 

необхідно тут.  

Команда Перегляд 

відеоефектів.  

Вікно Відеоефекти.  

Перетягувати значок 

відеоефекту необхідно на цю 

позначку.  

Команда Відеопереходи.  

Вікно із 

відображенням усіх 

доступних 

відеопереходів.  



 
Рис. 3.9. Розміщення відеопереходів між кадрами. 

  

10.            Для завершення створення анімаційного відеофільма до нього слід 

додати назву та титри, а при необхідності і підписи окремих кадрів. Для цього 

потрібно вибрати команду Створення назв і титрів (рис. 3.9).  

 

11.            Натисніть команду Додати назву в початок фільму. І у текстове 

поле, що з’явиться, введіть речення Природа навколо нас.  

12.            Активізуйте команду Готово- додати назву фільму  

13.            Відкрийте групу 3 команда Заввершити створення фільму  

16.            Виберіть команду Зберегти на комп’ютері з Завершити створення 

фільму. Відкриється вікно майстра збереження фільму. 

17. Вкажіть ім’я файла та папку для його збереження. Натисніть кнопку Далі.  

18. Якщо є потреба у встановленні додаткових параметрів відеофайла достатньо 

вибрати команду Показати додаткові варіанти…  

19. Натисніть кнопку Далі. Відбувається збереження фільму із встановленими 

параметрами.  

20. Для завершення процесу збереження фільму на комп’ютер натисніть кнопку 

Готово. Якщо є потреба у негайному перегляді відеофільму за допомогою Windows 

Media програвача достатньо ввімкнути відповідний параметр у вікні Майстра 

збереження фільмів. 

Значки відеопереходів 

необхідно перетягувати в 

рамки між кадрами.  
Команда  

Створення назв і 

титрів.  



Робота зі звуком 

Метод 1 з 9: Імпортуйте аудіо файл в Movie Maker 

   
Імпортувати аудіо кліп для фонової музики в папку "Колекції". Клацніть на опції 

"Імпорт звуку або музики" з панелі завдань, розташованої на лівій стороні вікна 

програми. Відкриється діалогове вікно імпорту аудіо. Знайдіть аудіо файл на 

жорсткому диску вашого комп'ютера і двічі клацніть на ньому, щоб імпортувати його 

в папку Колекції в Windows Movie Maker. 

• Переконайтеся, що файл знаходиться в папці Колекції, яка знаходиться над 

редактором шкали часу між панеллю програвача і панеллю завдань. Аудіо кліп 

для фонової музики було успішно імпортовано. 

•  



Метод 2 з 9: Імпортуйте відео кліп в Movie Maker 

  
 Імпорт відео кліпу для проекту. Якщо ви ще не зробили цього, імпортуйте відео 

кліп в папку Колекції. Виберіть пункт "Імпорт відео" з меню імпорту в колонці зліва. 

• Знайдіть відео файл на жорсткому диску або на цифровий відео камері і двічі 

клацніть на ньому, щоб імпортувати його в Windows Movie Maker. Відео додано в 

Movie Maker і тепер відображається в папці Колекції.

 



Метод 3 з 9: Перейдіть в режим шкали часу 

   
 Увімкніть відображення шкали часу. Для того, щоб використовувати інструменти 

редагування Movie Maker, необхідно переключитися в режим шкали часу. Натисніть 

на кнопку "Вид" в головному меню і виберіть пункт шкала часу. 

• Зверніть увагу на 3 розташованих один під одним панелі, які тягнуться по нижній 

частині вікна програми. Це шкали часу для редагування. У кожної шкали є назва 

(відео, звук або музика, накладення назви). Лінійка шкали часу йде поверх шкали 

часу відео. Ви будете використовувати її, щоб синхронізувати відео і аудіо. 

•  



Метод 4 з 9: Вставити відео файл у шкалу часу 

   
 Завантажте відео в шкалу часу. Клацніть по відео файлу і перетягніть його з папки 

Колекції в шкалу часу з назвою Відео. Відео файл відобразиться на шкалі часу відео. 

Його можна переглянути, клацнувши по кнопці відтворення, яка знаходиться зліва 

прямо над лінійкою шкали часу. Відео файл був завантажений на шкалу часу. 

Метод 5 з 9: Вставити аудіо кліп для фонової музики в шкалу часу 

   
Завантажте фонову музику в шкалу часу Аудіо. Клацніть аудіо файлу, 

імпортованого для фонової музики, і перетягніть його з папки Колекції в шкалу часу 

Аудіо, третю шкалу часу згори. Аудіо кліп був доданий в шкалу часу Аудіо. 



Метод 6 з 9: Вимкніть звук відео кліпу 

   
Відкрийте шкалу часу аудіо для відео треку. Якщо ви хочете вимкнути аудіо 

доріжку до відео файлі, щоб було чути тільки фонова музика, натисніть на маленький 

значок "плюс", який знаходиться біля лівого кінця шкали часу відео поруч зі словом 

"Відео". Шкала часу для аудіо доріжки з відео файлу з'явиться прямо під шкалою часу 

відео. 

• Зверніть увагу, що тепер у вікні програми знаходяться 2 шкали часу аудіо (4 

шкали). Клацніть правою кнопкою на аудіо файл зверху, прямо під імпортованим 

відео кліпом, і виберіть пункт «вимкнути». Шкала часу аудіо для відео кліпу була 

розгорнута і з'явилася у вікні програми.

 



  
Налаштуйте рівень гучності відео файлу. Для того, щоб налаштувати гучність, 

клацніть правою кнопкою миші по файлу і виберіть пункт "гучність". Відкриється 

діалогове вікно. Перетягніть повзунок вліво або вправо для того, щоб налаштувати 

гучність, потім натисніть OK. Гучність аудіо доріжки з відео файлу налаштована. 

Метод 7 з 9: Підвищіть або зменште гучність фонової музики 

  

Відрегулюйте гучність фонової музики. Клацніть правою кнопкою по третій зверху 

шкалі часу, яка називається Звук або музика, і виберіть у меню пункт гучність. 

Відкриється діалогове вікно. Перетягніть повзунок вліво або вправо для того, щоб 

налаштувати гучність, потім натисніть OK. Гучність фонової музики налаштована. 



Метод 8 з 9: Додайте ефект загасання для фонової музики 

   
Додайте ефект плавного посилення або загасання для фонової музики. Для цього 

клацніть правою кнопкою по аудіо файлу, імпортованого для фонової музики, і 

виберіть з меню пункт поява або навпаки згасання, щоб гучність музики плавно 

знижувалася в кінці доріжки. Ефект згасання був доданий для фонової музики. 

Метод 9 з 9: Змініть прив'язки часу для фонової музики 

   
 Відрегулюйте положення фонової музики на шкалі часу. Щоб змінити час початку 

і закінчення фонової музики, клацніть по кліпу і протягніть вліво або вправо по шкалі 

часу Аудіо. Щоб аудіо кліп починався відразу ж, перетягніть його до упору вліво на 

початку шкали часу. 

• Наприклад, додайте п'ятисекундне запізнювання для фонової музики, 

перетягнувши кліп вправо так, щоб лівий край вирівнявся з пятисекундной 

відміткою на лінійці шкали часу. Якщо ви не можете чітко розгледіти, де 

знаходиться пятисекундная відмітка на шкалі часу, вам може знадобитися 



наближення. Клацніть по кнопці наближення, яка нагадує знак плюс та 

знаходиться нагорі шкали часу. Стан фонової музики відрегульовано. 

•  

 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) підручник:  Морзе Н.В. Інформатика 10 кл. § 9.3.-9.6. 

 


