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Про субтитри 

Субтитри, зазвичай, використовують під час запису відеоуроків, призначених 

для людей, які слабо чують і для перекладу на іншу мову тексту. Субтитри мо-

жна використовувати і для відображення тексту, який коментує те, що відбува-

ється на екрані. 

Субтитри розміщуються в спеціальній області, яка розташована на зображенні в 

нижній його частині або безпосередньо під ним. 

Субтитри зазвичай створюють самостійно шляхом введення тексту з клавіатури 

або вставки з буфера обміну. Можна імпортувати готові субтитри з файлів від-

повідних форматів (*.Smi, *.Sami, *.Srt). Субтитри можна і експортувати 

в файл. Існує можливість розпізнавання голосу, який записаний в проекті, і пе-

ретворення його в текст субтитрів. 

Субтитри можуть містити тільки текст. Додавання в субтитри малюнків та інших 

об'єктів неможливо. 

Весь текст одного фрагмента субтитрів з'являється на екрані одночасно і може 

відображатися потрібний час. 

Для додавання в проект субтитрів слід клацнути по кнопці Captions в панелі 

вкладок, після чого буде відображена відповідна вкладка. При цьому на шкалі 

часу автоматично з'являється нова доріжка Caption. 

 

Рис. 9.1. Вкладка Captions для роботи з субтитрами 

Для управління відображенням елементів вкладки використовують посилан-

ня Global setting, що розташована у верхній частині вкладки, і посилан-

http://www.intuit.ru/EDI/20_05_13_2/1369057751-21160/tutorial/73/objects/8/files/8_1.png
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ня Advanced, яка розташована в нижній частині вкладки. Клацання по поси-

ланню відображає або приховує додаткові елементи вкладки. 

Налаштування області субтитрів 

Область субтитрів може розташовуватися в нижній частині зображення або без-

посередньо під ним. 

Для вибору розташування області використовують кнопку On video/Under 

video (напис на кнопці залежить від поточного розташування області). 

Можна змінити колір області субтитрів. Для цього слід клацнути по кнопці Color 

Palette і в з'явилася палітрі вибрати потрібний колір. 

 

Рис. 9.2. Вибір кольору області субтитрів 

Якщо область субтитрів розташовується на зображенні, можна налаштувати її 

прозорість. Для цього слід в палітрі кнопки Color Palette вибрати коман-

ду Transparency і вибрати один з варіантів прозорості який з'явився в підпо-

рядкованому меню. Або в підлеглому меню вибрати команду More і встановити 

довільний відсоток прозорості. 

Якщо область субтитрів розташовується на зображенні, можна відмовитися від 

кольору області (команда No background в палітрі кнопки Color Palette. 

Для області субтитрів, яка розташована нижче зображення відмовитися від ко-

льору і змінити прозорості неможливо. 

Область субтитрів завжди займає всю ширину зображення від лівої до правої 

межі. 

Висота області завжди автоматично підбирається таким чином, щоб у ній місти-

лися три рядки тексту (навіть якщо там ще немає ніякого тексту). При збіль-

шенні розміру шрифту субтитрів висота області автоматично збільшується, а 

при зменшенні – зменшується. Максимальна висота області субтитрів становить 

приблизно 33% висоти зображення. У зв'язку з цим при використанні дуже ве-
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ликих шрифтів в області субтитрів реально відображається лише два рядки тек-

сту або, навіть, один рядок тексту. 

Створення тексту субтитрів 

Введення тексту 

Текст субтитрів вводиться в спеціальних полях вкладки Caption. 

Виберіть кадр в проекті, з якого починається блок субтитрів, для чого клацніть 

по лінійці шкали часу і зафіксуйте бігунок. При необхідності в подальшому блок 

субтитрів можна буде перемістити. 

Клацніть мишею в полі з блідою написом Click to paste script or add cap–

tion або натисніть кнопку Add caption. 

 

Рис. 9.3. Початок створення субтитрів 

Введіть з клавіатури або вставте з буфера обміну текст субтитрів. Зліва від поля 

з'явиться мітка часу початку показу блоку субтитрів. Блок субтитрів з'явиться 

на доріжці Caption шкали часу. 

 

Рис. 9.4. Введення тексту в субтитри 
В одному полі формується один блок субтитрів, одночасно відображається на 

екрані. 

http://www.intuit.ru/EDI/20_05_13_2/1369057751-21160/tutorial/73/objects/8/files/8_3.png
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Типово тривалість відображення блоку субтитрів – 4 с. Її можна змінити перетя-

гуванням меж блоку на доріжці Caption. Мінімальна тривалість показу блоку – 

0,01 с. Максимальна тривалість визначається положенням блоку на шкалі часу. 

Якщо праворуч від нього є інший блок, то тривалість показу не може перевищу-

вати інтервал часу до початку показу наступного блоку. У будь–якому випадку, 

тривалість показу не може перевищувати час, що залишився до кінця проекту. 

Один блок може містити до трьох рядків тексту. Максимальна кількість символів 

тексту блоку складає, приблизно, від 100 до 300, залежно від розміру шрифту і 

власної ширини використовуваних символів. 

Перехід до нового рядка в тексті субтитрів відбувається автоматично по мірі за-

повнення поточного рядка. Для примусового переходу до нового рядка (до но-

вого абзацу) треба натиснути комбінацію клавіш Shift + Enter. 

Немає ніякого автоматичного зв'язку між кількістю тексту в блоці субтитрів і 

тривалістю його відображення. 

У одне поле можна вводити (витягати з буфера обміну) необмежену кількість 

тексту. При цьому текст, що не міститься в одному блоці субтитрів на екрані, 

буде виділений червоним шрифтом. 

 

Рис. 9.5. Перенесення тесту субтитрів в наступне поле 

Для перенесення такого тексту в наступне поле можна натиснути кноп-

ку Add new. Але оскільки розрив тексту в цьому випадку проводиться механіч-

но без дотримання смислової цілісності, краще текст перенести в наступне поле 

самостійно. 

Фрагменти тексту в полі можна виділяти. Для виділення одного слова досить 

двічі клацнути по ньому мишею. Для виділення довільного фрагмента треба 



6 
 

провести по ньому покажчиком миші при натиснутій лівій кнопці. Можна також 

користуватися клавішами переміщення курсору, утримуючи клавішу Shift. Для 

виділення всього вмісту одного поля слід тричі клацнути мишею по тексту. 

Виділений фрагмент з використанням команд контекстного меню можна виріза-

ти або скопіювати в буфер обміну. 

Для копіювання в буфер обміну вмісту всіх полів слід натиснути правою кноп-

кою миші по будь міткою часу і в контекстному меню вибрати команду Copy 

all text. 

Після введення тексту в одне поле переходять до введення тексту в наступне 

поле. Нове поле для введення тексту субтитрів з'являється автоматично відразу 

ж після початку роботи з поточним полем. 

Рис. 9.6. Продовження введення тексту субтитрів 

Як тільки в нове поле буде введений хоча б один символ, ліворуч від поля з'яв-

иться мітка часу, і буде створено поле для введення наступного блоку субтит-

рів. 

На доріжці новий блок впритул примикає до попереднього. При необхідності 

його можна зрушити вправо. 

Якщо новий блок однозначно не повинен примикати до попереднього, можна 

клацнути по лінійці шкали часу і зафіксувати бігунок на кадрі, з якого повинен 

починатися новий блок субтитрів. Після цього слід натиснути кнопку Add 

caption і ввести текст субтитра в полі. 

Таким чином, послідовно рухаючись по проекту, створюють всі необхідні блоки 

субтитрів. 
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Текст блоку субтитрів можна приєднати до попереднього блоку. Для цього слід 

натиснути правою кнопкою миші по його мітці часу і в контекстному меню виб-

рати команду Merge text with previous caption. 

Непотрібний або помилково створений блок субтитрів можна видалити. Для 

цього слід натиснути правою кнопкою миші по його мітці часу і в контекстному 

меню вибрати команду Delete caption. Можна також клацнути правою кнопкою 

миші по блоку субтитрів на доріжці Caption і вибрати в контекстному меню цю 

ж команду. Виділений на доріжці Caption блок субтитрів можна видалити кла-

вішею Delete. 

 

Слід зазначити, що видалення тесту блоку субтитрів не видаляє сам 

блок 

Можна видалити і всі субтитри одночасно. Для цього слід натиснути правою 

кнопкою миші по будь-якій мітці часу або з будь–якого блоку субтитрів на дорі-

жці Caption і в контекстних меню вибрати команду Delete all captions. 

 

Синхронізація субтитрів з голосом і зображенням 

Ручна синхронізація 

Синхронізація кожного блоку субтитрів виконується окремо. 

Спочатку необхідно переглянути і прослухати фрагмент проекту, для якого 

створено блок субтитрів. Для цього слід поставити курсор в будь–яке місце тек-

сту в полі субтитрів і натиснути клавішу Enter. По досягненні кінця блоку відт-

ворення буде автоматично знято. 

Перетягуючи на доріжці Caption межі блоку субтитрів вліво і вправо необхідно 

домогтися синхронізації цього блоку з відтвореним голосом і зображенням. 

Оскільки накладення одного блоку субтитрів на інший неможливо, при такому 

способі синхронізації завжди потрібно мати вільний простір на доріжці Caption. 

 

Напівавтоматична синхронізація 

Для напівавтоматичної синхронізації весь текст всіх майбутніх блоків субтитрів 

слід ввести в одне поле у вкладці Captions і натиснути кнопку Sync captions. 

 Після натискання кнопки може з'явитися вікно з інструкцією по синхроні-

зації субтитрів. 

 У процесі перегляду і прослуховування в необхідний момент наведіть ку-

рсор миші на слово, з якого повинен починатися новий блок субтитрів і 

клацніть по ньому мишею. 

 Після клацання мишею весь текст, розташований перед цим словом, 

утворює блок субтитрів і переміщається в попереднє поле. Для поточного 

блоку проставляється позначка часу. 
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Рис. 9.8. Запуск напівавтоматичного синхронізації субтитрів 

 Продовжуйте клацати мишею по словах, з яких повинні починатися нові 

блоки субтитрів. 

 Після закінчення перегляду проекту режим позначки слів субтитрів буде 

автоматично вимкнено. 

Відтворення проекту можна призупинити кнопкою Pause/Play панелі Syncing 

Captions в закладці Captions. Слід мати на увазі, що призупинити відтворення 

кнопкою Pause/Play вікна попереднього перегляду неможливо. Запустити від-

творення для подальшої позначки слів також можна тільки кнопкою Pause/ 

Play панелі Syncing Captions. 

Для зупинки та припинення позначки слів і створення блоків субтитрів в будь–

який момент можна натисканням кнопки Stop панелі Syncing Captions. 

Створені таким чином блоки субтитрів можна редагувати звичайними способа-

ми. 

 

Оформлення тексту субтитрів 

Для зміни основних параметрів шрифту субтитрів використовують елементи 

своєрідної панелі інструментів вкладки Captions. 

Можна вибрати шрифт і його розмір. Мінімальний розмір шрифту – 8 пт, макси-

мальний – 72 пт. При необхідності будь–яке значення в цьому діапазоні можна 

ввести безпосередньо в поле списку, що розкривається і натиснути клаві-

шу Enter. Відповідними кнопками можна збільшувати і зменшувати розмір 

шрифту. Кожне натискання змінює розмір на одну позицію в списку розміру 

шрифту. 

Якщо клацнути по кнопці Color Palette, в  палітрі, що з'явилася можна вибрати 

колір шрифту. 

Можна вибрати вирівнювання субтитрів щодо лівого або правого краю, або по 

центру. Для цього слід клацнути по відповідній кнопці і вибрати оп-
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цію. Параметр Default встановлює вирівнювання по лівому краю, із загальним 

зміщенням тексту до центру зображення. 

 

Слід звернути увагу, що зміна кольору шрифту і вирівнювання відо-

бражаються лише у вікні попереднього перегляду 

Всі ці параметри встановлюються відразу для тексту всіх блоків субтит-

рів. Змінити будь-який з перерахованих параметрів для окремого блоку або 

фрагмента тексту блоку неможливо. 

Для фрагмента тексту в блоці можна змінити накреслення. Для цього фрагмент 

слід виділити і скористатися спливаючій панеллю інструментів. 

Обидві кнопки працюють в режимі перемикачів. Тобто, наприклад, натискання 

кнопки B (Bold) встановлює жирне (швидше, напівжирне) накреслення для 

звичайного шрифту і знімає це накреслення у напівжирного. 

 

Експорт та імпорт субтитрів 

Субтитри проекту можна зберегти (експортувати) в окремий файл. До проекту 

можна підключити (імпортувати) субтитри з зовнішнього файлу. 

Ці процедури дозволяють використовувати для одного проекту різні субтитри 

(наприклад, на різних мовах). 

Для експорту субтитрів слід натиснути кнопку Export captions в нижній частині 

вкладки Captions. У вікні Export Captions To File слід перейти в папку для 

збереження файлу субтитрів (це може бути довільна папка), ввести ім'я файлу 

і, при бажанні, вибрати формат файлу (srt або smi). 

Файли субтитрів формату можна при необхідності правити в текстовому редак-

торі Блокнот (Notepad). А файл формату srt можна редагувати також і 

в WordPad або в Microsoft Word. 

Для імпорту субтитрів з файлу слід натиснути кнопку Import captions в нижній 

частині вкладки Captions. У вікні Export Captions From File слід перейти в 

папку з файлом субтитрів і двічі клацнути по його значку або виділити значок і 

натиснути кнопку Відкрити (Open). 

Якщо поточний проект вже має субтитри, з'явиться вікно із запитом на їх вида-

лення. Слід натиснути кнопку Так (Yes). 

 

 


