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1.1. Запуск програми

• Перед початком роботи з LanguaBooks™ UA переконайтесь, що на 
Вашому комп’ютері (PC або MAC) встановлений браузер Google 
Chrome. 
Якщо цей браузер на комп’ютері відсутній, то завантажте його з  
сайту: https://www.google.com/chrome/browser/desktop та 
проінсталюйте.

• Для початку работи зайдіть в браузері Google Chrome на сайт 
https://ua.languabooks.com і в правому верхньому кутку веб-
сторінки введіть логін і пароль, отриманий при реєстрації на сайті
або виданий Вам викладачем.

https://www.google.com/chrome/browser/desktop
https://ua.languabooks.com/




1.2. Використання LanguaBooks™ дорослими та дітьми

Логіни для користувачів створюються двох видів: для дітей (до 14 років) і для 
дорослих (старших 14 років). Це пов’язано з тим, що оцінка вимови для дитячих і 
дорослих голосів відрізняється. Якщо програмою з логіном для дорослого буде 
користуватися дитина (чи навпаки), то результати оцінки вимови будуть менш 
точними.

Якщо ще хтось інший хоче використовувати програму, він має зареєструватися на 
сайті: https://ua.languabooks.com, вибравши при цьому свій віковий діапазон, та 
отримати безкоштовний доступ до книг.

Увага! У формі реєстрації оберіть тип реєстрації «Приватна 
особа» та введіть свою електронну адресу. Вам прийде
лист з подальшими інструкціями для реєстрації.

https://ua.languabooks.com/


1.3. Зміна початкового  паролю

• Після першого входу в програму бажано змінити пароль, якщо ви його
отримали від викладача, а не вводили самостійно під час реєстрації. 

• Для цього в правому верхньому кутку (праворуч від імені
користувача) відкрийте випадаюче меню та виберіть пункт Edit
profile. 

• У формі редагування профілю користувача введіть свій новий пароль 
(не менше 8 символів) та підтвердіть його. За необхідності введіть
нове ім’я та прізвище.

• Для збереження нових даних натисніть кнопку Save.



1.4. Вибір книги в бібліотеці

• Після входу на сайт https://ua.languabooks.com Ви потрапите в режим Library-Collections.

• Після реєстрації учням та студентам доступні дві колекції книг: 

• «LanguaMetrics Kindergarten and Preschool Library»

• «LanguaMetrics Foundation Library with Quiz in Remediation mode»

• Які саме книги та з якої колекції використовувати, Вам підкаже викладач. 

• Після вибору колекції переходьте до списку книг, які розподілені за рівнями складності. 

• Для початку роботи клікніть мишкою на зображення обкладинки обранної книги.

• Перед початком роботи з книгою потрібно перевірити налаштування мікрофона, як описано 
нижче.

https://ua.languabooks.com/




1.5. Робота з мікрофоном

• При роботі з книгами бажано не використовувати вбудований в 
ноутбук мікрофон, а підключити гарнітуру з мікрофоном. Це
забезпечить кращу якість запису Вашого голосу та, відповідно, 
більш правильну оцінку Вашої вимови.

• Працюйте з книгами в тихій кімнаті, де немає шуму та голосів
інших людей! Це дуже важливо для правильної оцінки Вашої
вимови.

• Дуже важливо правильно розташувати мікрофон. Оптимальною є 
відстань в 3-4 сантиметри від обличчя трішки збоку від губ, як на 
картинці праворуч. 
Увага! Це дуже важливо, щоб мікрофон був розташований трохи 
збоку від губ! В цьому положенні потік повітря при мовленні не 
буде вдаряти в мікрофон і створювати небажані шуми і 
спотворення звуку.



• Крок 1: Підключіть гарнітуру та переконайтеся, що вона була встановлена як 
основний пристрій запису та відтворення звуку. (Дивись нижче 
Налаштування мікрофона).

• Крок 2: Відкрийте книгу та в верхньому лівому кутку книжки клікніть жовту
закладку Test Microphone для переходу в режим перевірки мікрофона.

• Крок 3: Натисніть кнопку мікрофона та скажіть будь-яку фразу, щоб
перевірити його роботу. 

Увага! При першій спробі використання мікрофона, в лівому
верхньому кутку браузера Ви побачите повідомлення: 
«ua.languabooks.com wants to: Use your microphone» 
Натисніть кнопку Allow, щоб дозволити запис аудіо. 

• Крок 4: Натисніть кнопку мікрофона ще раз для припинення запису.

• Крок 5: Якщо Ви почуєте повідомлення «Your microphone works well», то з 
мікрофоном все в порядку. Для повернення в книгу клікніть на закладку «Book»;

• Крок 6: Якщо Ви почуєте повідомлення «Please, speak louder/more softly», то 
перевірте налаштування мікрофона та повторіть послідовність дій з Кроку 3 по  
6. Також Ви можете прослухати запис свого голосу, натиснувши кнопку        .  
Оцініть якість запису на слух.  Голос повинен бути чистим і без спотворень. 

1.5.1. Підключення мікрофона та його перевірка



Клікніть для перевірки гучності
та якості звучання.

Клікніть для початку запису, 
скажіть якусь фразу та клікніть

ще раз для зупинки запису.

Прослухайте свій запис та 
переконайтесь, що якість запису

добра, без сторонніх шумів і 
спотворень.

Якщо перевірка пройшла
успішно, повертайтесь до книги 
та розпочинайте роботу з нею.



• Крок 1: Клікніть правою кнопкою мишки на зображення гучномовця на панелі задач 
Windows ( в правому нижньому кутку екрана).

• Крок 2: В меню, яке з’явилося, виберіть Recording devices.

• Крок 3: Для запису використовується Активний пристрій запису, який позначений значком          .

Увага! У випадку, якщо Активним пристроєм вибраний не той пристрій, який Ви хочете
використовувати (наприклад, вбудований мікрофон, а не підключена гарнітура), то потрібно
змінити його. Для цього клікніть мишкою на потрібний пристрій, щоб виділити його, і потім
натисніть кнопку Set as default.

• Крок 4: Скажіть декілька фраз в мікрофон. Індикатор рівня сигналу біля підключеного
мікрофона активізується. Рівень сигналу нормальний, якщо індикатор рівня приблизно
посередині або трохи вище середини. Якщо рівень сигналу дуже слабкий чи дуже сильний, 
зайдіть в Properties аудіопристрою та виберіть Levels для регулювання рівня запису.

• Крок 5: Якщо пристрій має додаткові налаштування, в закладці Enhancement відключіть всі
ефекти мікрофона (для деяких типів мікрофонів ця закладка может бути відсутньою).

1.5.2. Налаштування мікрофона в Windows 10



Клікніть правою кнопкою
мишки на зображення

гучномовця

Для регулювання рівня запису зайдіть у 
Properties-Levels мікрофона та 
налаштуйте рівень запису повзунками
Microphone та Microphone Boost (якщо 
він присутній для вашого мікрофона). 

Відключіть
додаткові ефекти

мікрофона



• Кожна книга має титульну сторінку з назвою книги та інформацією про авторів. 
Клікніть стрілочку для переходу на наступну сторінку книги.

• Для повернення в бібліотеку клікніть на хрестик в         правому верхньому кутку книги.
• Як правило, книга починається з вправи читання вголос, яка складається з тексту з малюнком (або

слова з малюнком у випадку карток зі словами).

1.6. Робота з книгою

Розпочати / зупинити
запис свого читання

Прослуховування
тексту диктора

Регулятор швидкості
читання тексту 

диктором

Стрілки для гортання
сторінок

Прослухати запис
свого читання



• Прочитайте текст. Зачекайте, поки програма проаналізує прочитаний Вами текст. Повністю
неправильно вимовлені слова будут показані темно-червоним кольором, а неправильно або
нечітко вимовлені фонеми - червоним кольором, решта слів, які вимовлені правильно, будуть
зеленими. 

• Крім того, буде виставлена загальна оцінка за читання від 1 до 5 зірочок. Якщо Ви читали текст 
декілька разів, то для звітності буде збережений кращий результат.

• Якщо Ви отримали голосове повідомлення від програми “Please, speak more clearly”, то 
причиною цього може бути а) неякісний запис Вашого голосу, б) шум в кімнаті, в) Ваша погана 
вимова. Постарайтесь усунути ці причини.

• Для самостійної оцінки свого читання, натисніть , щоб прослухати свій запис. Порівняйте
свою вимову з вимовою диктора. Намагайтесь наступного разу якомога точніше відтворити
вимову диктора та його інтонації.

1.6.1. Вправа Читання вголос

• Почніть з прослуховування тексту, записаного диктором. Для цього клікніть на кнопку        .     

• Для регулювання швидкості читання тексту диктором посуньте курсор бігунка
ліворуч (для уповільнення) або праворуч (для прискорення).

• Для запису читання тексту вголос натисніть кнопку мікрофона .  Кнопка змінить свій колір на  
помаранчевий та почне блимати під час читання. Щоб зупинити запис, клікніть кнопку 
мікрофона ще раз. Не забувайте про це!



Слово в цілому
вимовлене

правильно, але є 
неправильно або
нечітко вимовлені

фонеми

Зірочки – загальна оцінка
якості Вашої вимови

Неправильно вимовлене
слово



• Для тренування найбільш проблемних фраз можна виділити частину тексту мишкою так, як 
це роблять в текстових редакторах, потім прослухати та прочитати тільки виділений
фрагмент. При цьому оцінка за читання, в зірочках, виставлятись не буде, але помилки
вимови будуть відмічатись червоним кольором. Прагніть до того, щоб червоного кольору
було якомога менше. 

• Для зняття виділення в тексті клікніть на виділений фрагмент мишкою.

• Якщо текст великий, працюйте з ним по частинах, 
виділяйте по черзі частини та опрацьовуйте їх. Потім, 
коли ви розумієте і впевнено читаєте кожну частину
окремо, прочитайте весь текст.

• Якщо Ви клікнете на окреме слово, то перейдете 
в режим Словник, в якому можна
прослуховувати/читати тільки одне виділене
слово.



1.6.2. Завдання до прочитаної книги

• Після прочитання в більшості книг будуть запропоновані тестові завдання різних видів.

• Для прослуховування інструкції до вправи натисніть кнопку «Аудіо Інструкція»       . .

• Якщо в завданні є аудіо, то для його прослуховування клікніть кнопку відтворення звуку       .

• Завдання в книзі оцінюються балами у вигляді алмазів .

• Результати пройдених тестів будуть показані при виході з книги. За всі правильно виконані
завдання Ви можете набрати 5 алмазів.

Кнопка прослуховування
аудіо інструкції.

Кнопка 
прослуховування аудіо

Статус завдання. 
Якщо алмаза 

немає, то завдання
не виконано або

виконано
неправильно. 



1.6.3. Завершення роботи з книгою

• Завершити работу з книгою можна в будь-який момент, натиснувши
кнопку          або після того, як Ви дійшли до останньої сторінки книги та
натиснули кнопку «The End».

• Після закриття книги з’явиться звіт з результатами опрацювання всієї
книги: балами (алмазами) за читання та за тестові завдання.

• Увага! Бали з’являються після опрацювання всієї книги!

• Для переходу до бібліотеки натисніть кнопку «Go to the library». Щоб
продовжити работу з книгою, натисніть кнопку «Return to the book». 



Режим прослуховування
книги

1.6.4. Режим прослуховування книги

• В режимі прослуховування книги Ви можете прослухати всі сторінки
книги підряд. Сторінки будуть гортатись автоматично.

• Для прослуховування зайдіть в бібліотеку, де показані всі книги. 
Натисніть кнопку з зображенням гучномовця під обкладинкою книги 
та слухайте. 

Ручне гортання сторінок
Пауза / Продовжити



1.7. Додаткові інструкції та корисна інформація

На LanguaBooks UA YouTube каналі Ви можете знайти всі останні відео інструкції, презентації
та рекламні ролики. Playlist з інструкціями знаходиться за посиланням: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL52xoLhpGZF3vogXZOipDx7Fj_8avl5Nf

Facebook група LanguaBooks UA Users призначена для обміну досвідом використання
LanguaBooks, запитань та відповідей. Приєднуйтесь до неї, щоб бути в курсі останніх подій, 
поставити питання або поділитися своїм досвідом використання LanguaBooks UA: 

https://www.facebook.com/groups/1753257171583854

На Facebook сторінці LanguaBooks UA публікуються всі останні новини про проект 
LanguaBooks UA, про інші проекти компанії LanguaMetrics та її партнерів. Ставте Like, щоб
бути в курсі: 

https://www.facebook.com/ua.Languabooks

https://www.youtube.com/playlist?list=PL52xoLhpGZF3vogXZOipDx7Fj_8avl5Nf
https://www.facebook.com/groups/1753257171583854
https://www.facebook.com/ua.Languabooks


1.8. Зворотній зв’язок та служба підтримки

Якщо у Вас виникнуть питання або коментарі з використаня

програми, звертайтеся до служби підтримки LanguaBooks™ UA : 

lbua@languametrics.com

mailto:lbua@languametrics.com

