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Відеопосібник 
Текст до відеоінструкції (розшифровка) 

Відеопосібник 

У цьому відео ми покажемо найпростіший спосіб використання наших відео. 

 

Як Ви вже знаєте, клацніть лівою кнопкою миші на цьому значку запуску, щоб 

відтворити відео. Якщо вважаєте, що якість відображення відео не є оптимальною, Ви 

також можете переглянути відео безпосередньо на нашому каналі YouTube, клацнувши 

лівою кнопкою миші на youtube унизу праворуч. Таким чином, Ви будете 

перенаправлені на наш канал. 

 

Щоб призупинити відео будь-коли клацніть лівою кнопкою миші на значок паузи внизу 

ліворуч. Щоб знову відтворити відео, клацніть лівою кнопкою миші на цьому значку 

Відтворення ще раз. 

 

Якщо Ви хочете трохи пропустити відео вперед, можете зробити це тут, на цій панелі, 

вказавши лівою кнопкою миші потрібний момент часу, що дозволить відтворити 

частину відео з вибраного часу. Так само можна прокрутити відео назад, просто 

перемістившись на цій панелі назад, а потім знову натиснувши ліву кнопку миші. 

 

Якщо Ви хочете змінити гучність, це також можливо зробити. Зараз я для прикладу 

ввімкну функцію відключення звуку. Щоб скасувати це, клацніть лівою кнопкою миші на 

значку динаміка тут. Щоб змінити гучність, натисніть та утримуйте ліву кнопку миші тут, 

а потім перемістіть це коло вперед або назад відповідно. Залежно від комп’ютера, який 

Ви використовуєте, Ви також можете змінити гучність на ньому, клацнувши лівою 

кнопкою миші на символі гучномовця в нижньому правому куті, а потім змінити гучність 

на цій панелі, утримуючи ліву кнопку миші та переміщаючи панель назад або вперед. 

 

Якщо Ви хочете, щоб відео відображалося поряд з документом Word, це також 

можливо. Для цього перемістіть мишу у верхню праву частину цієї панелі, натисніть 

ліву кнопку миші, утримуйте її, а потім перемістіть це вікно вниз праворуч. Потім Ви 

можете відпустити ліву кнопку миші, доки не з’явиться нове вікно. Тепер відео 

праворуч, а всі ваші відкриті документи розташовані ліворуч. 
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Оберіть потрібний документ Word, клацнувши на документі лівою кнопкою миші. Тепер 

ви можете заповнити документ Word, одночасно переглядаючи відео. 

 

Сподіваємося, наші відео стануть Вам у нагоді. 

Консультаційний центр TRiiO, 06/2022 


