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На фото листи від воїнів-афганців, що будуть прочитані 
під час імерсивної вистави.

На скріншоті зображено як 
виглядає готовий подкаст для прослуховування за допомогою додатку Google Podcasts Google Podcasts 

На фото Іваніна Матвій та Одиноченко Антон 
займаються монтажем подкасту імерсивної вистави.

На фото Деркач Таїсія читає лист 
під час вистави й зразу відбувається 

запис подкасту.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОДКАСТІВ В ПОСТАНОВЦІ 
ІМЕРСИВНОЇ ВИСТАВИ  
на прикладі проєкту «Війна в Афганістані: історію не можна переписувати, 
але її можна переосмислити»

Подкаст — це аудіозапис ваших закінчених ідей, думок, лекцій, новин, презентацій, 
який несе в собі явний інтерес і користь для вашої цільової аудитор� й поширюється 
через Інтернет. Подкастинг – актуальна інтернет-технологія й новий освітній тренд,  що 
відкриває нові можливості для освітян: покращує процес навчання, підвищує 
мотивацію учнів, стає додатковим засобом пізнання світу.

Основні етапи створення й використання подкастів :

Етап 1. Обрати  тему подкасту та написати 
сценарій. 
На початку роботи варто визначитися з 
темою подкасту, зібрати необхідний 
матеріал й написати сценарій. Всі основні 
аспекти  слід продумати заздалегідь, а 
також створити родзинку саме вашого 
подкасту. 

Етап 2. Запис голосу. 
Найкраще робити запис подкасту на професійну техніку з 
професійними мікрофонами. Під час імерсивної вистави ми так і 
робили. Але якщо професійної техніки нема, то сучасні мобільні 
пристрої дозволяють записати голос на диктофон і це буде  нічим 
не гірше, ніж записана на професійній техніці звукова доріжка.  
Для редагування звуку ми використовували Audacity (https://ww-
w.audacityteam.org ) – запис зразу можна відтворити на комп’ютері 
у потрібному форматі.
 

Етап 3. Щоб подкаст було приємно 
слухати й  хотілося це робити - проведіть 
базову обробку: чистка шумів, «вдихів» та 
«видихів», склейка частин, накладання 
фонового звуку. 

Етап 4. . Завантаження, поширення та прослуховування подкасту.
Готовий подкаст можна вантажити куди завгодно. Але ми рекомендуємо використовувати 
для цього платформу Anchor, адже тут є одна велика перевага: потім з неї легко вже 
вантажити на Spotify,  Google Podcasts, Apple Podcast.Для прослуховування подкасту, ми 
використовували Google Podcasts. Тому розповімо, як тут розмістити свій подкаст.Ось і 
все, ваш подкаст готовий. Копіюйте його посилання, обов'язково пишіть опис до нього, 
проставляйте хештеги та розсилайте своїм учням, щоб вони підписувалися та ставали 
активними слухачами. 

Орієнтовний план 
основних елементів 

сценарію

Наші рекомендац�, щодо 
вибору програми для 

монтажу

Anchor Google Podcasts.
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