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Виділення кліпів і фрагментів проекту 

Для виділення всього кліпу досить клацнути по ньому мишею в шкалі часу. Ви-

ділений кліп має більш яскраву рамку, в порівнянні з іншими кліпами. Напри-

клад, виділений другий кліп на доріжці Звук 2. 

 

Рис. 5.1. Виділений кліп на шкалі часу 

Відеокліпи на доріжках Відео 1 (Video 1) та Звук 1 (Audio 1) і є пов'язаними і 

завжди виділяються спільно, незалежно від того, на якому з них клацнути ми-

шею. Відповідно, більш яскраву рамку мають і відеокліп, і пов'язаний з ним ау-

діодоріжка. Аналогічна картина спостерігається на доріжках PIP і PIP Audio. 

Для виділення фрагмента проекту використовують зелений і червоний маркери 

шкали часу. 

 Клацніть мишею по лінійці шкали часу на початку виділення так, щоб у 

цьому місці був зафіксований бігунок. 

 При натиснутій лівій кнопці перетягніть червоний маркер праворуч до кін-

ця виділення. Обраний фрагмент буде виділений блакитним фоном. 

Можна вчинити інакше: клацнути мишею в кінці фрагмента, що виділяється, а 

потім перетягнути вліво зелений маркер. 

В обох випадках кольоровий маркер перетягується разом з бігунком. В підказці 

буде відображатися поточний положення бігунка на шкалі часу і тривалість 

фрагмента, який виділений. 

http://www.intuit.ru/EDI/03_11_12_2/tutorial/73/objects/5/files/5_1.png
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Рис. 5.2. Виділення фрагмента кліпу  

Для виділення фрагментів проекту можна використовувати доріжку Маркер 

(Marker). Якщо в проекті не використовуються маркери, подвійне клацання 

мишею по доріжці виділяє весь проект. Якщо ж під час створення запису або в 

процесі редагування маркери були додані, клацання по доріжці виділяє фраг-

мент між двома маркерами. 

 

Слід звернути увагу, що у всіх випадках виділяється фрагмент не од-

ного чи кількох кліпів однієї доріжки, а всіх кліпів на всіх доріжках, 

що знаходяться в цьому місці шкали часу. Відповідно, і дії будуть ви-

конувати з усіма кліпами. Для того щоб можна було працювати з клі-

пами однієї доріжки, необхідно заблокувати всі інші доріжки шкали 

часу. Для блокування доріжки слід клацнути мишею по значку, на 

якому зображений замок, розташованому ліворуч від назви доріжки. 

Виділення кліпу важливіше за виділення фрагмента проекту. Якщо в проекті 

виділений окремий кліп і будь–який фрагмент, то всі дії (видалення, копіювання 

тощо) будуть виконуватися з кліпом, а не з фрагментом. 
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Обрізка кліпу 

 Будь–який кліп можна зменшити, обрізавши його кінець або початок. 

 Виділіть кліп. Наведіть покажчик миші на межу кліпу так, щоб він перетво-

рився на двосторонню стрілку. 

 Для обрізки кінця кліпу перетягніть, при натиснутій лівій кнопці миші, його 

праву межу ліворуч. 

 

 

Рис. 5.3. Обрізка кліпу 

 

 Для обрізки початку кліпу перетягніть, при натиснутій лівій кнопці миші, 

його ліву межу праворуч. 

Обрізка не тотожна видаленню фрагмента кліпу. Завжди є можливість відновити 

обрізаний фрагмент кліпу. Для цього достатньо перетягнути його кордон у зво-

ротний бік. 

При обрізанні відеокліпів аудіодоріжка також обрізається. 

Видалення фрагмента проекту або кліпу 

Можна вирізати фрагмент проекту. 

 Виділіть фрагмент проекту. 

 Натисніть клавішу Delete. 
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Для видалення фрагмента можна також клацнути по ньому правою кнопкою 

миші і в контекстному меню вибрати команду Вирізати (Cut) або на панелі ін-

струментів шкали часу натиснути кнопку Cut. 

Слід звернути увагу, що при цьому будуть видалені фрагменти всіх кліпів, роз-

ташованих на всіх незаблокованих доріжках. 

Бувають ситуації, коли потрібно видалити весь проект, крім одного–якого його 

фрагмента. 

 Виділіть фрагмент проекту, який потрібно залишити. 

 Клацніть по виділеному фрагменту правою кнопкою миші і в контекстному 

меню виберіть команду Вирізати до виділеного (Crop to selection). 

І в цьому випадку, як і в попередньому, видалення буде зроблено на всіх неза-

блокованих доріжках. 

Якщо потрібно видалити фрагмент одного кліпу, слід попередньо заблокувати 

всі доріжки проекту, за виключення тієї, на якій знаходиться даний кліп. 

Поділ кліпу 

Кліп можна розділити на частини. Це може знадобитися, наприклад, для встав-

ки в місце поділу якого–небудь іншого кліпу. 

 Клацніть мишею по лінійці шкали часу в місці поділу так, щоб у цьому місці 

був зафіксований бігунок. 

 На панелі інструментів шкали часу натисніть кнопку Розділити (Split) або 

клацніть по бігунку правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть 

команду Розділити (Split). 

Якщо під час запису або в подальшому при редагуванні були додані маркери, 

всі кліпи можна одночасно розділити відразу по всіх маркерах. Для цього в ме-

ню Правка (Edit) слід вибрати команду Маркери (Markers), а потім в підлег-

лому меню– команду Розділити на всі маркери (Split at all markers). 

 

Слід звернути увагу, що в обох випадках будуть розділені всі кліпи, 

розташовані на всіх незаблокованих доріжках. 

Переміщення та копіювання фрагментів проекту 

Фрагменти проекту можна переміщати і копіювати з використанням буфера об-

міну. 

Дії проводяться з виділеним фрагментом проекту. При цьому не повинен бути 

виділений жоден окремий кліп ні на одній з доріжок, оскільки в цьому випадку 

дії будуть виконуватися саме з виділеним кліпом, незалежно від виділення на 

шкалі часу. 

Для переміщення виділений фрагмент слід вирізати, а для копіювання– копію-

вати в буфер обміну. Це можна зробити за допомогою відповідних кнопок пане-

лі інструментів шкали часу або команд контекстного меню. 
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Слід звернути увагу, що вирізані або скопійовані будуть фрагменти 

всіх кліпів, які розташовані на незаблокованих доріжках. Для пере-

міщення або копіювання фрагмента одного кліпу слід заблокувати всі 

доріжки проекту, за винятком тієї, на якій знаходиться даний кліп. 

Для вилучення фрагмента з буфера обміну слід спочатку встановити місце вста-

вки на шкалі часу, зафіксувавши у ньому бігунок. Потім можна натиснути кноп-

ку Вставити (Paste) на панелі інструментів шкали часу або клацнути по бігун-

ку правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду Вставити 

(Paste). 

При вставці фрагмента проекту всі фрагменти всіх кліпів вставляються на ті ж 

доріжки, з яких були вирізані або скопійовані. Фрагмент проекту завжди встав-

ляється у вигляді окремого кліпу. 

На незаблокованідоріжки фрагменти вставляються, починаючи з поточного по-

ложення бігунка на лінійці шкали часу. Якщо точка вставки фрагмента знахо-

диться безпосередньо в будь–якому кліпі, перед вставкою вийде запит на поділ 

цього кліпу. Слід натиснути кнопку Так (Yes), в іншому випадку вставка не ві-

дбудеться. 

Вставка відбувається і на заблоковані доріжки. У цьому випадку фрагмент вста-

вляється після останнього кліпу на цій доріжці. 

Вставка фрагмента кліпу ніяк не позначається на кліпах, які розташовані на 

інших доріжках, незалежно від того, заблоковані вони чи ні. 

Переміщати і копіювати з використанням буфера обміну можна і цілком окремі 

кліпи. Кліп з буфера обміну завжди вставляється на ту саму доріжку, з якої був 

скопійований (вирізаний). Якщо ця доріжка заблокована, вставка неможлива. 

Зміна тривалості показу графічного кліпу 

Графічні кліпи можна додавати на доріжку Video 1. При цьому вони перетво-

рюються на свого роду відеокліпи тривалістю 5 секунд (за замовчуванням). Цю 

тривалість можна змінити вручну перетягуванням меж кліпу. 

Для точної установки тривалості показу слід натиснути правою кнопкою по клі-

пу на шкалі часу, в контекстному меню вибрати команду Довжина кадру 

(Image Duration) і в діалоговому вікні встановити необхідне значення з точніс-

тю до десятої долі секунди. Максимальна тривалість показу одного графічного 

кліпу– 60 с. Мінімальна– 0,1 с. 

Зупинка кадру 

Можна зупинити на якийсь час кадр відеокліпу, який розміщений на доріжці 

Відео 1 (Video 1). 

 Клацніть мишею по лінійці шкали часу в місці зупинки так, щоб у цьому мі-

сці був зафіксований бігунок. 

 Клацніть у будь–якому місці даного відеокліпу правою кнопкою миші і в 

контекстному меню виберіть команду Розширити кадр (Extend frame). 
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 У діалоговому вікні Розширити кадр (Extend frame) в лічильнику Три-

валість (Duration) встановіть тривалість зупинки кадру з точністю до де-

сятої долі секунди. 

Поточний кліп буде розділений, в місце поділу буде вставлений зупинений 

кадр, як графічний кліп. Його тривалість можна змінювати точно так само, як 

звичайного графічного кліпу. Єдиною відмінністю буде те, що діалогове вікно 

для встановлення точної тривалості буде називатися Тривалість розширеного 

кадру (Extended Frame duration). Максимальна тривалість зупинки кадру– 

600c. Мінімальна– 1c. 

У місці вставки зупиненого кадру у всіх інших незаблокованих доріжках буде 

вироблено поділ і вставлений розрив (порожній простір) такої ж тривалості. 

 

Слід звернути увагу, що зупинити кадр відеокліпу на доріжці PIP  

неможливо. 

Зміна швидкості показу відеокліпу 

Можна змінити швидкість показу відеокліпу, розміщеного на доріжці Відео 1 

(Video 1). 

 Клацніть будь–де у відеокліпі правою кнопкою миші і в контекстному меню 

виберіть команду Швидкість кліпу (Clip speed). 

 У діалоговому вікні Швидкість кліпу (Clip speed) в полі % оригінальної 

швидкості кліпу (% of original clip speed) встановіть значення швидко-

сті у відсотках від оригіналу. 

 
 Рис. 5.4. Зміна швидкості показу відеокліпу 
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Максимально можливе збільшення швидкості– 10 разів (999%), мінімальне зме-

ншення – 100 разів (1%). 

При зміні швидкості показу відеокліпу змінюється також і швидкість відтворення 

звуку пов'язаного аудіокліпу, розташованого на доріжці Звук 1(Audio 1). Зміна 

швидкості відтворення більш ніж на 5–6% істотно спотворює тембр голосу.  

Зміна швидкості показу відеокліпу ніяк не позначається на кліпах, розташова-

них на інших доріжках, незалежно від того, заблоковані вони чи ні. 

 

Слід мати на увазі, що швидкість показу відеокліпу, розміщеного на 
доріжці PIP, змінити неможливо. 

Налаштування аудіокліпів 

Інструменти для налаштування 

Для налаштування аудіокліпів використовують вкладку Звук (Audio), щоб пе-

рейти до якої можна натиснути кнопку Звук (Audio) в панелі вкладок, а можна 

двічі клацнути мишею по будь–якому звуковому запису. При переході до цієї 

вкладці автоматично збільшується ширина всіх звукових доріжок проекту. 

На Аудіокліп відображається горизонтальна лінія гучності 100% (натуральна 

гучність при запису); область нижче лінії рівня гучності на кліпі набуває зеле-

ний колір. 

Для перегляду всіх аудіодоріжок доведеться істотно збільшити висоту шкали 

часу. 

 
Рис. 5.5. Відображення звукових кліпів у процесі їх редагування 
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Для забезпечення доступу до елементів вкладки в цій ситуації можна викорис-

товувати її смугу прокручування. Можна зробити й по–іншому: зменшити висоту 

шкали часу так, щоб відобразилися всі елементи вкладкиAudio, а до потрібного 

аудіокліпу переходити з використанням смуги прокрутки шкали часу. 

 

 

Рис. 5.6. Вкладка Audio для роботи зі звуком 

Втім, і в цьому випадку не завжди вдається відобразити всі елементи вкладки, 

оскільки деякі з них за замовчуванням приховані і з'являються в міру необхід-

ності. 

Зміна гучності 

Для простого збільшення і зменшення гучності звуку використовують кнопки 

Збільшити гучність (Volume up) і Зменшити гучність (Volume down) 

вкладки Audio. 

Якщо в проекті не виділений жодний фрагмент, ці кнопки будуть змінювати гу-

чність одночасно у всіх аудіокліпах всього проекту на всіх незаблокованих до-

ріжках. 

Можна виделіті фрагмент проекту і змінити гучність тільки в цьому фрагменті. І 

в цьому випадку гучність буде змінюватися на всіх незаблокованих доріжках. 

Можна змінити гучність лише в одному якомусь звукозаписі. Для зміни гучності 

в кліпах, розташованих на доріжках Звук 2 (Audio 2) і Звук 3 (Audio 3), до-

сить його виділити і скористатися кнопкамі Збільшити гучність (Volume up) і 
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Зменшити гучність (Volume down) вкладки Audio. Так само можна змінити 

гучність в окремих кліпах, які розташовані на доріжках Audio 1 і PIP Audio. 

Якщо ж ці доріжки зв'язані з доріжками Video 1 і PIP, відповідно, то при вико-

ристанні кнопок Збільшити гучність (Volume up) і Зменшити гучність 

(Volume down) гучність буде змінюватися у всіх кліпах всього проекту. 

Для зміни гучності в довільному кліпі на довільній доріжці (у тому числі, і зв'я-

заної) можна при натиснутій лівій кнопці миші перемістити лінію гучності вгору 

(для збільшення гучності) або вниз (для зменшення). При цьому в спливаючій 

підказці буде відображатися відсоток зміни гучності від натуральної величини. 

 

Рис. 5.7. Зміна гучності одного аудіокліпу 

Лінію гучності можна переміщувати істотно вище верхньої межі звукової доріж-

ки, збільшуючи рівень гучності на тисячі і десятки тисяч відсотків. 

Управління гучністю 

Трапляються ситуації, коли рівень гучності на початку кліпу повинен збільшува-

тись з нуля до якогось постійного рівня (100% або інше встановлене значення), 

а в кінці кліпу так само зменшуватися до нуля. Особливо часто цей ефект вико-

ристовують при додаванні аудіокліпів музичного супроводу. 

У найпростішому випадку це завдання вирішується використанням кнопок 

Наростання (Fade in) і Згасання (Fade out) вкладки Audio. 

 Виділіть аудіокліпом, в якому треба створити наростання гучності звуку. 
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 Натисніть кнопку Наростання (Fade in), після чого в початок кліпу будуть 

вставлені аудіомаркери, а лінія гучності змінить свою форму. 

 

Рис. 5.8. Включення наростання гучності звуку 

За замовчуванням встановлюється наростання гучності з нуля до встановленого 

значення за 3 секунди. 

Так само, натиснувши кнопку Згасання (Fade out), можна забезпечити зага-

сання гучності в кінці аудіокліпу. 

 

Слід звернути особливу увагу, що під час увімкнення наростання і 
загасання гучності для аудіокліпу зв'язаної доріжки Audio 1, ці ж 

ефекти в цьому ж місці лінійки шкали часу встановлюються і для ін-
ших аудіокліпів на всіх незаблокованих доріжках. При цьому не важ-

ливо, чи співпадає це з початком (кінцем) аудіокліпа чи ні. Якщо не 
збігається, то під час увімкнення наростання гучності на доріжці 
Audio 1 гучність в інших кліпах спочатку буде миттєво зменшена до 

нуля, а потім буде зростати так само, як у кліпі на доріжці Audio 1. 
Під час увімкнення загасання гучності на доріжці Audio 1 гучність в 

інших кліпах буде зменшуватися так само, як у кліпі на доріжці 
Audio 1, а потім миттєво відновиться на колишньому рівні. Цей же 
ефект спостерігається при роботі зі звуком зв'язаної доріжки PIP 

Audio. 
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Якщо доріжка Audio 1 не пов'язана з доріжкою Video 1 (доріжка PIP Audio не 

пов'язана з доріжкою PIP), наростання і загасання гучності в її кліпах не впли-

ває на гучність кліпів на інших доріжках. 

Зміною гучності в межах одного кліпу можна управляти самостійно. Це робиться 

перетягуванням аудіомаркеров. Для додавання аудіомаркера слід в потрібному 

місці аудіокліпу клацнути правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати 

команду Додати маркер звуку (Add audio point). Можна також скористатися 

кнопкою Додати маркер звуку (Add audio point) вкладки Audio. У цьому 

випадку аудіомаркери будуть додані в усі кліпи на всіх незаблокованих доріж-

ках. 

Аудіомаркер можна переміщати вгору і вниз для посилення або зменшення гуч-

ності, а також вліво і вправо для збільшення або зменшення тривалості цієї 

зміни. При переміщенні маркера в підказці, що вспливає відображається час, 

що минув з початку кліпу, а також відсоток зміни гучності від натуральної вели-

чини. Приклад аудіокліпу зі зміненою лінією гучності приведений на рис. 5.9. 

 

Рис. 5.9. Аудіокліп зі зміненою гучністю 

 

Слід зазначити, що ручне зміна гучності аудіокліпу на пов'язаної 
доріжці Audio 1 не призводить до якихось змін в гучності кліпів на 

інших доріжках. 

Зайві або непотрібні аудіомаркери можна видалити. Для цього слід клацнути по 

маркеру правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду Вида-

лити звуковий маркер (Remove audio point). З використанням команди Ви-
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далики всі маркери звуку із кліпа (Remove all audio point from clip) мож-

на видалити всі маркери з кліпу. Для видалення аудіомаркеров з усіх кліпів усіх 

незаблокованих доріжок у виділеному фрагменті проекту можна скористатися 

кнопкою Видалити звуковий маркер (Remove audio point) вкладки Audio. 

Вимикання звуку 

Можна вимкнути звук в аудіокліпі або його фрагменті. Для цього використову-

ють кнопку Приглушити (Silence) вкладки Audio. Строго кажучи, відбуваєть-

ся не вимкнення звуку, а зменшення його гучності до 0%, тобто, переміщення 

лінії гучності до нижньої межі. 

Для відключення звуку в одному Аудіокліпі слід його виділити і натиснути кноп-

ку Приглушити (Silence). 

 

Слід звернути увагу, якщо вимикається звук в Аудіокліпі на зв'язаній 
доріжці Audio 1, то одночасно автоматично вимикається звук у всіх 

фрагментах усіх кліпів на всіх незаблокованих доріжках, що знахо-
дяться на тому ж самому часовому інтервалі часу, що й кліп на 
доріжці Audio 1. Такий самий ефект спостерігається при вимкненні 

звуку на зв'язаній доріжці PIP Audio. Якщо дорожка Audio 1 не 
зв'язана з доріжкою Video 1 (доріжка PIP Audio не зв'язана з 

доріжкою PIP), цього не відбувається. 

 

Для відключення звуку у фрагменті проекту, його слід виділити, а потім натис-

нути кнопку Приглушити (Silence). Звук буде заглушений на виділеному ін-

тервалу шкали часу в усіх кліпах на всіх незаблокованих дорожках. 

Випадково приглушений звук в Аудіокліпі легко відновити. Для цього досить 

видалити з нього всі аудіомаркери. 

Корекція звуку 

Про корекції звуку 

Імпортовані в проект аудіокліпи можуть мати різну гучність. Гучність голосу мо-

же відрізнятися і в межах одного кліпу. Під час запису звуку (в ході запису 

відео або окремо) випадково можуть бути записані сторонні шуми. 

У Camtasia Studio можна зменшити дефекти запису. Для цієї мети використову-

ють розділ Глобальні налаштування (Global setting) вкладки Audio. 

Слід мати на увазі, що корекція звуку відбувається у всіх Аудіокліпах на всіх 

доріжках, в тому числі і заблокованих. 

Корекція не є незворотньою дією. Від будь-якої зміни, пов'язаної з корекцією 

звуку, можна відмовитися, знявши відповідний прапорець. 

Вирівнювання гучності 

Звук в проекті може мати істотно різну гучність. Це відноситься як до гучності 

різних аудіокліпів, так і до гучності в межах кожного кліпу. 

Для вирівнювання гучності слід встановити прапорець Ввімкнути вирів-

нювання гучності (Enable volume leveling), а потім скористатися списком, 
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що розкривається Тон гучності (Volume variation). Вирівнювання гучності 

проводиться за рахунок приглушення гучного звуку і посилення тихого звуку. 

Параметр Висока зміна гучності (High volume variation) встановлює низь-

кий рівень зміни гучності, параметр Середня зміна гучності (Medium volume 

variation) – середній рівень, а параметр Низька зміна гучності (Low volume 

variation) – високий рівень зміни гучності. Хоча і в останньому випадку, зміна 

гучності буде меншим, ніж було до цього. 

Нарешті, можна вибрати параметр Параметри налаштування (Custom 

settings) і з використанням знову відображених елементів вкладки Audio 

налаштувати параметри зміни гучності звуку самостійно. 

 

Рис. 5.10. Налаштування вирівнювання гучності звуку 

Видалення сторонніх шумів 

У процесі запису звуку можуть бути записані сторонні фонові шуми (шум кон-

диціонера, комп'ютера тощо), і звуки (звук клавіш клавіатури, клацання мишею 

тощо). 

Існує можливість підвищити якість запису, видаливши або зменшивши гучність 

сторонніх шумів і звуків. 

Для видалення шумів слід встановити прапорець Увімкнути видалення шуму 

(Enable noise removal) у вкладці Audio, після чого автоматично буде запуще-

ний аналіз запису (на екрані буде відображатися відповідне вікно процесу), ви-

явлено та виділено ділянку, де відсутній звук голосу, а є тільки шум, і цей шум 

буде вилучений з усього запису. 
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Для більш ретельного видалення шумів слід клацнути по посиланню Додатково 

(Advanced), після чого будуть відображені додаткові елементи вкладки Audio. 

Пересуваючи регулятор Чутливість (Adjust sensitivity), можна змінювати 

чутливість аналізатора шуму. Після кожного переміщення бігунка регулятора 

повторно проводиться аналіз і видалення шуму. 

Можна самостійно виділити фрагмент проекту, який містить шум, і натиснути 

кнопку Використання ручного вибору шуму (Use manual noise selection). 

Знову буде проведений аналіз, шум буде виявлений і вилучений з усього запи-

су. 

 

Слід звернути увагу, що після видалення шумів в Аудіокліпі 
змінюється колір лінії звукових коливань: замість світло-сірого він 
стає коричневим. 

 

 

Рис. 5.11. Аудіокліпи, які очищені від шумів 

Якщо встановити прапорець Видалити відсікання (Remove Clipping), будуть 

вимкнуті звуки, рівень гучності яких істотно перевищує середній рівень звуку в 

проекті. Якщо встановити прапорець Видалитит клацання (Remove Clicks), 

будуть видалені записані звуки клацань. Для регулювання порога фільтра ви-

користовують регулятор Чутливість клацань (Click Sensitivity). 
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Оптимізація голосу 

Нарешті, можна спробувати ввімкнути оптимізацію голосу. Для цього у вкладці 

Audio слід встановити прапорець Ввімкнути оптимізацію голосу (Enable 

voice optimization), а потім вибрати один з варіантів: Чоловічий голос (Male 

voice) або Жіночий голос (Female voice). 


