
Програми 
для відеозахоплення екрану



CamStudio
CamStudio –безкоштовна програма, що дозволяє записувати все, що відбувається на екрані 
монітора в реальному часі. Зберігає запис у відеофайл формату AVI або SWF, разом зі звуком. 

Відмінно підходить для створення різних відео-курсів по опису роботи тієї чи іншої програми, а 
також для створення відео-презентацій.

Основні можливості програми CamStudio:

• можливість записувати відео з визначеної області екрану, фіксованого області і зі всього екрану

• перегляд збереженого запису

• можливість розмістити на відео текстову примітку

• широкі налаштування відео: вибір якості, кодека, частоти кадрів в секунду та інші

• можливість запису звуку з мікрофону, підключеного до комп'ютера

• різні налаштування аудіо

• можливість приховувати або відображати курсор, вибір типу курсору, надання курсору ефекту 
підсвічування

• можливість пересування слідом за курсором обраної, активної області

• вибір і налаштування гарячих клавіш для швидкого доступу до потрібних функцій запису



CamStudio - Інструкція зі встановлення

1) Посилання для завантаження:
https://eu2.contabostorage.com/a405
4a9f5df24ecf87c4a33ac9b6477b:ca
mstudio/CamStudioSetup.exe

2) Завантажуєте файл інсталяції

3) Запускаєте інсталяцію

4) Ставите галочку про прийняття 
ліцензії (як на фото)

5) Всі наступні кроки погоджуєте 
(Next)

6) Увипадку якщо потрібно 
встановити якісь додаткові пакети, 
теж погоджуєте, програма все 
зробить сама.

7) Програма інстальовано і запущено

https://eu2.contabostorage.com/a4054a9f5df24ecf87c4a33ac9b6477b:camstudio/CamStudioSetup.exe


CamStudio - Основні налаштування програми

• Із налаштувань програми потрібно 
вибрати, що саме буде записуватися на 
відео. В меню Region виберіть потрібну 
Вам опцію (як правило - це All Screens
або Window, якщо у Вас більше одного 
монітора)

• Інші налаштування за бажанням можна 
проводити в меню Options. Основне з 
них - це запис звуку із мікрофону 
(виділено синім на фото). Якщо Вам 
потрібен звук на відео, то встановіть цю 
галочку. 



OBS Studio

OBS Studio – безкоштовна програма на ПК для відео-фіксації будь-яких дій, які
відбуваються на екрані монітора. 

У цій програмі можна виконувати базовий монтаж та обробку відео. Також програма
підтримує ведення прямих ефірів на різні веб-площадки, такі як Youtube, Twither та 
інші, із можливістю налаштування відеозображення, аудіо із різних джерел захоплення 
та регулювання їх гучності. 

Всі налаштування проводяться безпосередньо в програмі. Також є підтримки “гарячих 
клавіш” та ряд інших різних налаштувань.

Основні можливості програми OBS Studio:

• Запис відео з екрану із захопленням звуку з різних джерел

• Початкове редагування відеоряду

• Ведення прямої трансляції робочого столу

• Налаштування пристроїв захоплення



OBS Studio - Інструкція із встановлення

1) Посилання для завантаження(для 64-ї ОС):
https://cdn-fastly.obsproject.com/downloads/OBS-Studio-27.2.4-Full-Installer-x64.exe

2) Завантажуєте файл інсталяції

3) Запускаєте інсталяцію

4) Всі наступні кроки погоджуєте (Next/Install)

5) Програму інстальовано і можна використовувати

https://cdn-fastly.obsproject.com/downloads/OBS-Studio-27.2.4-Full-Installer-x64.exe


OBS Studio - Основні налаштування програми

• Основні 
налаштування 
проводяться у 
меню Файл -> 
Налаштування

• Налаштовуєте, де 
саме та в якому 
форматі будуть 
зберігатися 
відеофайли

Інші налаштування можна 
проводити за власним 
бажанням.

Можна налаштувати відео 
камеру, мікрофон (якщо у 
Вас їх декілька), “гарячі 
клавіші” та інше.

Програма має багато 
різних можливостей, тому 
все можна зробити “під 
себе”.



OBS Studio - Налаштування поля “Джерела”

Для того щоб можна було 
проводити відеозапис потрібно 
спершу налаштувати що саме 
буде записуватися. 

Програма дає можливість 
записувати відео з різних 
програм(браузера, Офісних 
програм, Teams та інших). 

Ці налаштування проводяться 
у полі «Джерела»



OBS Studio - Налаштування вікна/програми для відеозахоплення

• В полі “Джерела”
натискаєте “+”, у Вас 
появиться меню вибору. 
Обираєте “Захоплення 
вікна” (виділено на фото)

В панелі що виникла, 
вводите назву об’єкту 
захоплення, наприклад: web 
(це буде ваш браузер), або 
Teams (це для програми MS 
Teams)
Натискаєте Гаразд

Програма яку ви хочете 
записувати повинна бути 
відкритою!!! 

Система сама знайде аналог 
програми назву якої ви 
ввели, та відобразить. 


