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Дане дослідження має на меті розглянути прин-
ципи роботи хмарного сервісу WeVideo та шляхи його використання 
в навчанні, зокрема на спеціальності «Реклама та зв’язки з громад-
ськістю», а також загалом у сучасному інформаційному просторі.

Попередні дослідження даної теми прослідковуються в  робо-
тах Бендера  О., Кабатова  Д.А., Оберемко  Р., Ольшанського  О., 
де до кладно описано моделі та засоби роботи хмарних сервісів.

Хмарний сервіс — це технологія, яка надає користувачам Інтер-
нету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання про-
грамного забезпечення як он-лайн-сервера. WeVideo — це хмарний 
сервіс, який пропонує роботу у мережі з відеоредактором, який має: 
типовий, зрозумілий інтерфейс; розширені можливості; можливість 
безкоштовного та швидкого доступу.

Проблема дослідження: використання хмарного відеоредактора 
для  зручного редагування медіа-файлів в  навчальних, рекламних 
та піар-цілях.

Завдання дослідження: окреслити основні теоретичні відомості 
про  хмарні сервіси на  прикладі WeVideo, визначити основні пере-
ваги та  недоліки даного он-лайн-відеоредактора, розкрити прин-
ципи його роботи.
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У дослідженні окреслено: особливості роботи хмарних відео-
редакторів, загальну характеристику сервісу WeVideo, можли-
вості його інтерфейсу, основні напрямки роботи в  ньому, пере-
ваги та  недоліки використання даного сервісу в  навчальному 
процесі, а також корисні можливості WeVideo для майбутніх фахів-
ців з реклами та зв’язків з громадськістю.

Висновки: WeVideo — це провідний сервіс серед безкоштовних 
хмаро орієнтованих он-лайн-технологій для  створення та  редагу-
вання відео, спільної роботи та використання на будь-якому девайсі. 
Редактор створює умови для роботи як досвічених користувачів, так 
і новачків, що дуже корисно для навчального процесу, де більшість 
його учасників лише знайомиться зі створенням відео. Сервіс також 
надає велику кількість порад під час роботи, доступні FAQ та відео-
уроки. Наявний спеціальний акаунт для  освіти, який, між іншим, 
потребує додаткової оплати. Водночас, відео-редактор доступний 
лише англійською мовою, що  може стати перешкодою для  його 
використання, а також безкоштовна версія має обмежену функціо-
нальність, кількість простору для збереження, об’єм імпорту файлів, 
водяний знак. Важливим є те, що цей сервіс є зручним та корисним 
для  спеціалістів у  сфері реклами, адже надає можливість створю-
вати, редагувати та експортувати відео з різних девайсів без необ-
хідності перенесення та копіювання вхідних медіа-файлів.
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