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Відомо, що хмарні технології являються великою допо-
могою для тих, хто не має власного комп’ютера або має ПК, харак-
теристики якого не задовольняють вимоги програми. Плюси таких 
сервісів очевидні. Насамперед це легкодоступність, адже користу-
вачеві потрібен лише доступ в Інтернет і комп’ютер, не потрібно 
шукати інсталяційні диски та підходящу під операційну систему 
версію тієї чи іншої програми. Наступний плюс — самообслуго-
вування за потребою користувача, який може задіяти всі функції 
хмарного сервісу, наприклад  сховища, в автоматичному режимі, 
без контактування обслуговуючого персоналу.

Якщо говорити конкретніше про хмарні відеоредактори, то вони 
є порятунком для тих, хто не хоче ускладнювати собі життя інсталя-
цією громіздких професійних монтажних програм. Проте результат 
вони дають не гірший. Крім того, доступність будь-де і будь-коли 
за наявності будь-якого комп’ютера та Інтернету є вагомою пере-
вагою. Говорячи про хмарні відеоредактори хочеться конкретніше 
розглянути один з найпопулярніших і найфункціональніших серві-
сів. Це FileLab Video Editor. 

Якщо узагальнити, то плюсами FileLab Video Editor є простий 
інтерфейс, можливість завантаження папок просто з комп’ютера, 
можливість роботи з декількома медіа-файлами одночасно, не тільки 
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об’єднання, але й накладання відеоряду, відключення основного аудіо. 
Проте у сервісу безперечно є й свої мінуси. Важко сказати, чи можна 
вважати істотним мінусів те, що перед використанням треба ска-
чати плагін для користування цією програмою. Він не займає багато 
пам’яті та швидко встановлюється. Проте без нього FileLab Video 
Editor працювати не буде. Також потрібно створити свій власний 
акаунт, якщо хочете зберегти відео. Також мінусом можна назвати те, 
що процес оброблення відео відбувається не локально, а є в «хмарі».

Що стосується актуальності використання цієї програми 
та застосування її в навчальному процесі, плюси вибору FileLab 
Video Editor очевидні. Щодо актуальності, то у ХХІ ст., де люди 
весь час поспішають, не маючи часу на елементарні речі, не те 
що розбиратися у складних монтажних програмах, цей сервіс стане 
у пригоді.

Таким чином ми й підійшли до використання FileLab Video 
Editor в освітньому процесі. Очевидно, що є два шляхи викорис-
тання будь-якого, не тільки хмарного відеоредактора, у навчаль-
ному процесі. Перший — це відеоредактор як об’єкт вивчення. Адже 
у століття сучасних технологій людина має оволодіти не лише 
власними професійними навичками, а й певною кількістю «екс-
тразнань», що дадуть їй змогу бути більш затребуваною на ринку 
праці. Той самий відеоредактор може знадобитися, вчителю, інже-
неру, бухгалтеру, логісту, менеджеру, секретарю, головному редак-
тору, журналісту, оператору, рекламщику, PR-нику. За допомогою 
відеоредактора можна змонтувати відео до різноманітних звітів, 
презентацію проектів будинків, реклами, PR-проектів, концеп-
ції журналів, оригінально подати звіти про виконану роботу. Тож 
вивчення відеоредактора буде корисним багатьом студентам, адже 
вони набудуть необхідних навичок та знань. 

Використання FileLab Video Editor в освітньому процесі у дру-
гий спосіб відкриває набагато більше можливостей для його прак-
тичного використання. Викладач за допомогою цього хмарного 
сервісу може з легкістю створювати цікавий навчальний матеріал. 
Адже ні для кого не секрет, що люди краще засвоюють інформацію, 
коли спосіб її подання періодично варіюється. Також тут відіграє 
велику роль метод наочності матеріалу, який найкраще реалізову-
ється у відеоматеріалах, таблицях, схемах та картинках. За допомо-
гою FileLab Video Editor можна змонтувати слайд-шоу для курсу 
з художньої культури чи змонтувати відео з транскрипцією певних 
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звуків та із записом їх вимови, або ж створити навчальне відео 
про роботу системного блоку комп’ютера. Варіантів існує безліч. 
Головне, щоб у викладача були певні навички роботи з FileLab 
Video Editor, які не важкого отримати з будь-якого навчального 
відео, яких є безліч у мережі.

Тож можна зробити висновки про те, що хмарний відеоредак-
тор FileLab Video Editor є легким у використанні та багатофункціо-
нальним сервісом. Він підходить для робити з відео-, фото- та ауді-
оматеріалами. Також в редакторі присутня функція субтитрів. 
Навчитися користуватися ним досить легко. Сервіс підтримує 
всі основні відео- та аудіоформати. Є незамінним у плануванні 
навчального процесу при наявності апаратури, де створене в редак-
торі відео можна було б продемонструвати.
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Здійснення, забезпечення та підтримка навчального про-
цесу є основною метою функціонування освітньої установи. Наразі 
актуальними є розробка і впровадження прогресивних форм органі-
зації навчального процесу з широким і планомірним застосуванням 
сучасних інформаційних технологій на базі комп’ютерної техніки. 




