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Дослідження має на меті розглянути основні відо-
мості про створення та зберігання відео, історії створення YouTube, 
завдання програми YouTubе, її функції та версії, переваги й  недолі-
ки. Попередні дослідження з  цієї теми проводив англійський дослід-
ник новітніх IT-технологій Джо Маккендрік (Joe McKendrick) у  своїй 
статті «Хмарні сервіси — не такі вже й страшні» (переклад статті). Крім 
цього дослідження хмарних сервісів простежується у  таких роботах: 
«Введення у  хмарні обчислення» Баловсяк Н.В., «Хмарні технології. 
Теоретичні відомості» Кух А.М., де розглядаються сучасні хмарні серві-
си, їх переваги та недоліки.

YouTube  — популярний хмарний сервіс, що надає послуги розмі-
щення відеоматеріалів. Цей сайт було створено для полегшення по-
шуку та обміну відеофайлами між користувачами мережі Інтернет. 
YouTube доступний у вигляді інтернет-ресурсу з доступом через будь-
який браузер і додатків для пристроїв на iOS і Android

Проблема дослідження: використання відеохостингу для підвищен-
ня ефективності навчального процесу.

Завдання дослідження: окреслити основні теоретичні відомості про 
відеохостинг YouTube; визначити його основні переваги та недоліки; 
розкрити специфіку використання YouTube в роботі історика.

Дослідження розкривають: історію розвитку та опис сервісу; пере-
ваги YouTube; недоліки YouTube.

Історія створення YouTube. Засновниками YouTube є троє співро-
бітників фірми PayPal: Чад Херлі — головний дизайнер сайту, Стів Чен 
та Джавід Карім. Третій за популярністю сайт Інтернету був створений  
14 лютого 2005 року. Засновники не ставили за мету досягнення знач-
них інформаційних висот. Єдиною причиною створення цього сайту 
було полегшення пошуку та обміну відеофайлами між користувачами 
мережі Інтернет.

Завдання програми Youtube. Сервіс дозволяє зберігати в «хмарі» ті 
відео, котрі користувач вже переглянув, рекомендувати відео, які віді-
брала програма через вподобання користувачів та зберігати відео, які 
сподобались. У YouTube можна зберігати відео, ділитися ним у соцме-
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режах, розповсюджувати потрібне відео, а також за бажання підписа-
тися на блоги, що сподобались, завантажити власне відео на сервіс.

Переваги YouTube. Швидкий доступ до відеоматеріалів, можливість 
створення власного каналу, економія власного часу, доступність на ПК, 
вищий рейтинг на Google Play, відсутність гідних аналогів.

Недоліки YouTube. Сервіс не працюватиме, якщо у користувача немає 
доступу до мережі Інтернет; відсутня фільтрація відео на належному рівні. 

Знайти потрібне відео можна лише за декілька секунд завдяки «жи-
вому пошуку», а підказки допоможуть у виборі схожого відео. Не менш 
важливою функцією є додавання відео, яка допоможе користувачеві не 
тільки створити власний блог, а й завантажити відео на будь-яку тема-
тику, зокрема й історичну; знайти колег, друзів за інтересами з інших 
міст і навіть країн.

Отже, YouTube — це зручний збір та швидкий доступ до тематич-
них відеоматеріалів з усього світу. Вже не потрібно йти до архіву, аби 
подивитися першу у світі відеоплівку, витрачати багато часу на пере-
дачу відеоматеріалів з місця розкопок та годинами переписувати один 
і той запис своїх колег-вчених для власного дослідження. З’являється 
можливість збирати власну аудиторію, друзів за інтересами, а можли-
во, й помічників.
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