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РОБОТА З ВІДЕО НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

Анотація: 

Ця інструкція розрахована, у першу чергу, для вчителів загальних шкіл та шкіл середньої спеціальної 

освіти, і має на меті стисло ознайомити з методичними поглядами на використання відео при 

навчанні історії. У доступній формі викладе головні технічні факти, необхідні для роботи з відео. 

Також із порадника ви дізнаєтеся, з яких доступних джерел можна використовувати відео при 

викладанні історії. Цей текст надасть інформацію про різні типи відеоформатів та можливості їх 

конвертації. Ви ознайомитеся із доступними програмами монтажу, навчитеся технічним основам 

монтування відео, дізнаєтеся про нескладні принципи редагування. У матеріалі вміщені 

гіперпосилання на веб-сайти, які дозволяють використовувати необхідні налаштування завдяки 

безкоштовному програмному забезпеченню. 

 

ВСТУП – ВІДЕО У РОЗМАЇТІЙ ШКАЛІ ШКІЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

Технологічний прогрес розвивається із неймовірною швидкістю. Ми живемо у світі Інтернету та 

цифрових технологій. Усе це, з одного боку, відкриває нові можливості, а з іншого – потребує 

покращення технічних навичок користувачів. Підлітки живуть у цілком іншому світі, ніж той, у якому 

зростали попередні покоління. Сучасні учні щохвилини використовують останні технологічні 

досягнення, такі як смартфони або планшети. Психологи часто називають сучасних підлітків 

терміном «покоління кліпів». Вони мають на увазі той факт, що молодь зростає у віртуальних 

соціальних мережах (Vkontakte, Facebook, Twitter) та нових засобах масової інформації, у яких повно 

посилань на короткі відеоролики різного походження. Йдеться не тільки про популярні музичні 

кліпи, а й, наприклад, про короткі (на декілька секундї) відео новин з усіх куточків світу або відео, 

відзняті звичайними людьми на вулиці. 

Відео може спрацьовувати у викладанні історії як мотиваційний елемент, який мобілізує увагу та 

розвиває уяву дитини, і, зрештою, допомагає урізноманітнити навчальний процес. Проблема, 

однак, полягає у низькій читацькій грамотності учнів та їхньому вмінні інтерпретувати і розуміти 

різні джерела інформації. У багатьох випадках учні не спроможні включити ці аудіовізуальні 

матеріали у відповідний історичний контекст та надати їм більш глибокого ментального змісту. 

Виявляється, що набуття практичних навичок у роботі з різними видами джерел (аудіовізуальні 

матеріали, образотворче мистецтво, історичний письмовий текст, наукові тексти) допомагають 

учням краще орієнтуватися у сучасному медіасвіті. Робота над розвитком критичного мислення 

учнів, навчання стійкості до маніпуляцій зі сторони ЗМІ повинна стати однією з головних цілей 

освітнього процесу. 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАУВАГИ – ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

Аудіовізуальні матеріали нині посідають перше місце серед застосовуваних навчальних ресурсів. 

Під час уроку вчителі нерідко використовують фільми, телевізор, аудіо- та візуальні матеріали. 

https://sfi.usc.edu/
http://www.moderni-dejiny.cz/
http://www.moderni-dejiny.cz/


Однак, дуже часто ці матеріали не відповідають потребам навчального процесу. Я маю на увазі, що 

дуже часто вони виходять за часові рамки уроку: як правило, такий аудіовізуальний матеріал надто 

довгий, а крім того, містить частини, не потрібні у навчальному процесі. Ідеальний обсяг відео 

передбачає 8 – 10 хвилин, максимальний – від 12 до 15 хвилин. Інакше учні втрачають увагу і 

навчальна користь інформації з аудіовізуального джерела розсіюється та губиться у великому 

інформаційному потоці. Один із способів вирішення цієї ситуації полягає в тому, що вчитель включає 

лише деякі, вибрані заздалегідь, частини аудіовізуальних документів. Цей метод ефективний, але 

трудомісткий  і технічно складний. Ідеальний спосіб вирішення проблеми передбачає підготовку 

вчителем власного аудіовізуального матеріалу з використанням програм для 

редагування/монтажу, який буде адаптований до уроку історії та відповідатиме реальним 

потребам. У цьому випадку ми можемо додати до аудіовізуального матеріалу власні субтитри, 

фактологічну інформацію, запитання тощо. Ще одне важливе відкриття полягає у подальшому 

досвіді роботи з відео під час навчання. Виявляється, що використання лише аудіовізуальних 

матеріалів замало. Недостатньо під час уроку просто увімкнути відео та вважати питання 

вирішеним. Дуже важливо, щоб учителі продовжували працювати з аудіовізуальними навчальними 

посібниками, таким чином розвиваючи здатність учнів розуміти ці аудіовізуальні матеріали 

набагато глибше та вміння включати їх до історичного контексту. Як ефективний спосіб підвищення 

читацької грамотності можна використовувати аналіз побаченого у вигляді дискусії з учнями та 

роботи у групах. Тепер ми розглянемо  низку можливих запитань, що розширять аналітичні навички 

учнів, а вчителям полегшать подальший аналіз аудіовізуальних матеріалів : 

Хто автор цього відео? 

Йдеться про справжній немонтований запис, чи були внесені до нього технічні зміни (була додана 

музика, ефекти, відеомонтаж )? 

Це документальний чи художній фільм? 

Коли, де і за яких умов здійснено цей запис? 

На яку аудиторію зорієнтований цей запис? Він призначений для широкого загалу чи для 

обмеженої групи людей? Чому ви так вважаєте? 

З якою метою автор створив або публікує відео? 

З якою метою створено відео? У чому полягає задум автора? У чому полягає головна ідея чи 

послання відео? 

Кому це відео іде на користь та кому шкодить?  

Які почуття викликало у вас це відео? Як це відео на вас вплинуло? 

Цей документальний фільм допоміг вам краще зрозуміти ситуацію  чи, навпаки, у вас виникли нові 

запитання або відео навіть спантеличило вас? 

 

Безперечно, ви складете й інші можливі запитання, які розширять цей перелік. Він не повинен бути 

абсолютним і вичерпним, а радше слугувати прикладом для натхнення, щоб допомогти розширити 

коло питань відповідно до індивідуальних потреб учителя. Такий аналіз аудіовізуальних матеріалів 

ідеально підходить і для аналізу відео, що є результатом пропаганди, мета якого – маніпуляція 

думкою глядача. Учитель  може таким чином стимулювати плідну дискусію з учнями та мотивувати 

їх до формування  власної думки з цього приводу відповідно до їхньої особистої точки зору. Учитель 

у таких дискусіях виконує роль посередника або модератора, який просуває дискусію вперед і може 



самостійно або разом з учнями формулювати остаточні висновки, резюмувати факти, отримані в 

ході дискусії. 

 

ДЖЕРЕЛА ВІДЕО 

До основних джерел, з яких ми можемо черпати аудіовізуальні матеріали для використання в 

освітніх цілях, належать : 

 oсобистий архів 

 dvd 

 ТБ архів 

 відеокамера 

 цифрова фотокамера 

Більшість із нас має особистий архів, яким користується під час навчання. Проте, часто ці матеріали 

не підготовлені належним чином для використання на уроках історії. Про підготовку 

аудіовізуальних матеріалів див. частину «Монтаж відео». Частина відео доступна на DVD. Цей 

формат не дозволяє подальших маніпуляцій з відео, наприклад, монтаж. Таким чином, спочатку 

його необхідно переформатувати. Це можна зробити за допомогою безкоштовної програми-

конвертера ALL FREE DVD TO AVI CONVERTER, яку можна завантажити за посиланням: 

http://www.slunecnice.cz/sw/all-free-dvd-to-avi-converter/ Слід зазначити, що швидкість конвертації 

залежить від потужності комп’ютера і в деяких випадках може зайняти багато часу. Велика кількість 

відео різного походження є і на YouTube. Доцільність відбору матеріалу саме із цього джерела 

залежить від професіоналізму окремого вчителя, оскільки у ряді випадків тут можна знайти 

недоречні, пошкоджені або навіть маніпулятивні відео. Але і з ними, врешті-решт, можна 

працювати. Проте необхідно підготуватися заздалегідь, ретельно і завчасно врахувати різноманітні 

сценарії уроку. Йдеться про те, що потрібно отримати правильний навчальний результат складної 

теми. У протилежному випадку, ви можете легко пуститися манівцями і перейти до маніпуляції, 

пропаганди та екстремізму. Наступне гіперпосилання дозволить вам скачати безкоштовну 

програму, яка передбачена для завантаження відео на свій комп’ютер безпосередньо з YouTube. 

Вона називається YOUTUBE DOWNLOADER http://www.slunecnice.cz/sw/youtube-downloader-pepak/. 

ЇЇ необхідно встановити і час від часу оновлювати до новішої версії. Достатньо відкрити програму та 

вставити обраний URL потрібного відео (наприклад, 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vmwadBrNMOY ) . 

Ця ж програма, YOUTUBE DOWNLOADER, дозволяє завантажити на свій комп’ютер і відео, яке 

транслюється в інтернет-стрімах телеархівів – http://www.slunecnice.cz/sw/youtube-downloader-

pepak/. Слід зауважити, що багато таких архівів добре захищені і не дозволяють завантаження. 

Нашими особистими джерелами часто є відеокамера або цифрова фотокамера. У таких випадках 

достатньо завантажити фото і відео на свій комп’ютер та зберегти їх у відповідних файлах. Роботу із 

ними ви можете продовжити у програмі монтажу Кіностудія Windows Live . Більш докладно – далі. 

 

КОНВЕРТУВАННЯ ВІДЕОФОРМАТУ 

Щоб мати можливість створювати свої власні відео для уроків, ми повинні спочатку сказати кілька 

слів про формати, котрі підтримуються програмою монтажу «Кіностудія Windows Live»: 

 відеофайли: ASF, AVI, WMV 

 відеофайли: MPEG1, MPEG, MPG, M1V, MP2 

 аудіофайли: WAV, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF 

http://www.slunecnice.cz/sw/all-free-dvd-to-avi-converter/
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 файли у форматі Windows Media: ASF, WM, WMA, WMV 

 фотозображення: BMP, JPG, JPEG, JFIF, GIF 

 аудіоформати: MP3 

 

З усіма цими форматами можна безперешкодно працювати, монтувати відео і згодом редагувати 

його. Якщо певний формат не підтримується Кіностудією Windows Live, про це дізнаємося дуже 

просто: нам не вдасться записати файл у програмі. Якщо це станеться, не впадайте у відчай, адже є 

низка програм, що дозволять нам через конвертування працювати із цими файлами. Одна з них - 

ANY VIDEO CONVERTER 5.0.9, яку ви можете завантажити та встановити за цим посиланням: 

http://www.slunecnice.cz/sw/any-video-converter/stahnout/. Достатньо відкрити завантажену 

програму, вибрати потрібний файл для конвертування в Add videos, у правому верхньому кутку 

натиснемо на перелік форматів і відмітимо потрібний (див. вище список підтримуваних форматів, 

наприклад, як MPEG1 ) у розділі Common Video Formats, визначимо папку, до якої повинен 

зберегтися конвертований файл, та почнемо конвертацію, натиснувши кнопку Convert Now!. 

 

ПРОГРАМИ МОНТАЖУ  

Існує велика кількість програм, які дозволяють монтувати відео. У наступному переліку зазначені ті, 

які є найвідомішими і найчастіше вживаними: 

           Sony Movie Studio 

           Pinnacle Studio 

           AviDemux 

           Sony Vegas Pro 12 

           Corel VideoStudio 

           CyberLink PowerDirector 

           Adobe Premiere Element 

Проблема полягає у тому, що ці програми розроблені престижними IT-компаніями, тож 

користування ними є платним. Більшість із них дозволяють протестувати програму безкоштовно. Це 

дозволить вам добре ознайомитися з їхнім інтерфейсом, зручним керуванням і цілою низкою 

неперевершених функцій, проте за деякий час доведеться сплатити за ліцензію. 

 

КІНОСТУДІЯ WINDOWS LIVE  

Оскільки придбання програм монтажу часто коштує дорого, раджу ознайомитися з альтернативним 

додатком – Кіностудією  Windows  Live.  Хоча програма не є частиною операційної системи Windows  

і її необхідно завантажити з Інтернету, проте вона безкоштовна, отже, перебуває у вільному доступі. 

Недоліком є те, що вона не обладнана багатьма з тих функцій, якими можуть похвалитися платні 

аналоги. 

Кіностудія Windows Live не складна для користувача. В останній версії відбулося значне спрощення 

у використанні та підвищення стабільності програми. Попередня версія Кіностудія Windows  Live 

була горезвісно відомою своїм «зависанням». Це вже у минулому, і нову версію Кіностудія  Windows  

Live можна сміливо використовувати для редагування домашнього відео, записів на DVD або навіть 

завантаження відео на YouTube.  

http://www.slunecnice.cz/sw/any-video-converter/stahnout/


Завантаження і додатки  

http://www.microsoft.com/uk-ua/download/details.aspx?id=26689     

Відкрийте у своєму  браузері цю адресу і натисніть кнопку «Завантажити» у правому стовпчику. 

Програма завантажується не окремо, а як частина пакету інших програм із родини Windows  Live.   

Якщо ви хочете завантажити лише Кіностудію  Windows  Live  і нічого іншого, скасуйте їхнє виділення 

у відповідних віконцях. Потім продовжуйте, натиснувши на кнопку «Встановити». 

 

Якщо ви будете використовувати веб-браузер, який не підтримується компанією Microsoft, не 

забудьте  зняти  усі виділення  в діалоговому вікні ще до появи напису  «Завантаження майже 

закінчено!».  

Скасуйте їх, а потім натисніть кнопку «Продовжити».  

Копіювання відео з відеокамери 

Я упевнений, що вам добре знайома ситуація: камера переповнена відео з відпустки, і що далі? У 

першу чергу, необхідно скопіювати відео на ваш комп’ютер. Операційна система Windows  7  

працює з усіма мультимедійними файлами (музика, відео і фотографії) за допомогою так званих 

бібліотек. Потім зміст цих бібліотек можуть використовувати різні додатки. Відео можна зберігати 

на комп’ютері за допомогою програми Windows Live Photo Gallery. Вам не потрібно нічого робити 

вручну, просто підʹєднайте відеокамеру (або фотокамеру) до комп’ютера.  Windows 7 автоматично 

встановить  драйвери та відобразить діалогове вікно «Запустити автоматично». У ньому оберіть 

«Перенести зображення та відео за допомогою Windows  Live Photo  Gallery».  Якщо у вас не 

встановлена ця програма, ви можете обрати опцію  «Перенести зображення та відео за допомогою 

Windows».  Але я рекомендую встановити  «Фотогалерею»,  оскільки вона пропонує простіше 

управління при роботі з фотографіями та відео. Якщо у вас «Фотогалерея», з’явиться повідомлення 

«Було знайдено Х нових фотографій та відео». Залишіть виділеною опцію «Перевірити, 

організувати і з’єднати файли, котрі будуть перенесені». На наступному етапі ви можете обрати, 

які відео будуть скопійовані (тут вони автоматично відсортовані за датою зйомки). Для виконання 

цього завдання натисніть кнопку «Імпорт/Копіювати». 

Перенесення записів з комп’ютера  

http://www.microsoft.com/uk-ua/download/details.aspx?id=26689


Якщо у вас немає відекамери або ваші відео вже завантажені на жорсткий диск, ви можете 

перенести їх до Кіностудії Windows Live безпосередньо. На верхній панелі інструментів натисніть 

«Додати відео і фото», а потім у класичному файловому діалоговому вікні оберіть відео з жорсткого 

диску, з тієї папки, у якій воно знаходиться. Виділіть його мишкою і підтвердіть перенесення файлу, 

натиснувши кнопку «Відкрити». 

 

 

Перші кроки у Кіностудії Windows Live   

Запускаючи  Кіностудію  Windows  Live, розгорніть її на весь екран, щоб максимально 

використовувати його поверхню. При редагуванні відео вам це знадобиться. Перш за все, необхідно 

завантажити або скопіювати відеозапис чи фотографії. Кіностудія  Windows  Live здатна створювати 

відео з фотографій. 

 

Натисніть на поки що єдину активну іконку «Додати відео і фотографії» (на вкладці «Головна»). 

Знайдіть потрібне відео на комп’ютері та натисніть «Відкрити». Після вставки відео на панелі 

управління  активуються й інші кнопки. Щоб додати до проекту інше відео або фотографії, повторіть 

попередню операцію ще раз. Відео буде додано одразу за першим. Якщо перейти на панелі 

управління у верхній частині «Зображення», ви можете за допомогою кнопки «Співвідношення 



сторін» перемкнути відео у формат «Стандартний» (4:3) або «Широкоекранний» (16:9). «Розмір 

мініатюр» дає можливість показати мініатюри вкладених відео і фото. 

 У лівому верхньому кутку ви знайдете кнопку, під котрою приховано меню з опціями для 

збереження розроблюваного проекту, який можна буде відкрити у майбутньому знову. 

 

   

Простий монтаж відео 

Якщо у вашому проекті збережено принаймні одне відео, під попереднім переглядом з’являться 

кнопки управління, щоб розпочати (або зупинити) відтворення і рух уперед або назад. Для цього на 

відео є слайдер, котрий показує хронологію всього відео. Таким чином, ви дуже легко зможете 

відшукати конкретне місце. Натиснувши на панелі інструментів «Редагувати», ви можете різати 

відео на менші фрагменти, з якими потім можна працювати по черзі.  

 

Знайдіть місце, де ви хочете розрізати відео, зупиніть відтворення або натисніть на кнопку 

«Розділити». У правій частині вікна ви можете побачити, що відео у даному місці розділилося. 

 

В аналогічний спосіб ви можете обрізати ваше відео на початку або в кінці. Якщо ви перейдете по 

відео в інше місце і натиснете кнопку «Встановити точку початку», ця частина відео зменшиться на 



виділену частину. Так само ця функція працює і на «Встановити точку кінця». Краще за все ви 

зрозумієте принцип роботи цієї функції, якщо самі спробуєте це зробити на якому-небудь відео. 

Якщо ви виділите частину відео, то ви можете її видалити клавішею Del.  Однак, якщо ви ненавмисне 

видалили частину відео, котру ви хочете залишити в кінцевому відеозаписі, ви можете повернутися 

назад, натиснувши іконку зі стрілкою в лівому верхньому кутку екрану. 

 

    

Перестановка частин відео 

Уся магія відеомонтажу полягає в тому, що ви  ріжете відео, ті частини запису, котрі вам не потрібні, 

ви зітрете, а ті, котрі ви хочете отримати у кінцевому результаті, складете у потрібній вам 

послідовності. У Кіностудії Windows Live окремі частини ви можете захопити мишкою і перемістити 

вперед чи назад. Так ви легко встановите остаточний порядок монтованого відео. 

Додати до відео музику 

Домашнє відео легко оживити музичним супроводом. Оскільки йдеться про ваше домашнє відео, 

котре ви будете використовувати в особистих цілях, то ви можете не соромлячись додати свої 

улюблені пісні. При редагуванні відео в Кіностудії Windows Live перейдіть на панель інструментів 

«Головна» і натисніть на іконку з символом ноти «Додати музику». Тепер у комп’ютері знайдіть 

музичний файл, котрий ви хочете використати, і натисніть «Відкрити».  

 



Музичний трек відобразиться у правій частині екрану на передньому плані мініатюр монтованого 

відео. Музичні треки можна захопити і перетягнути мишкою в потрібне місце. Якщо ви хочете 

вставити музику безпосередньо в певну частину відео, знайдіть це місце і натисніть на панелі 

інструментів «Головна», а потім на нижню частину іконки «Додати музику». Тепер ви можете 

обрати «Додати музику до проекту». Якщо частиною редагованого відео буде і музика, на панелі 

інструментів з’являться нові можливості, котрі, окрім усього іншого, чітко позначені як «Інструменти 

для відео». На цій вкладці ви знайдете редагування звуку. Натиснувши на іконку «Гучність відео», 

тягніть слайдер до потібного вам рівня. Так ви легко досягнете балансу між оригінальним звуком 

відео та доданим музичним файлом. Усе це ви можете зробити простіше, натиснувши на «Головна» 

і потім «Мікшер звуку». Перемістіть слайдер до необхідного вам співвідношення  між оригінальною 

звуковою доріжкою відео та доданою музикою. 

 

 

Підписи і титри до відео 

До відредагованого відео ви можете додати будь-який текст у вигляді підписів і субтитрів. Тексти 

можуть відображатися або у вигляді субтитрів, або перед відео на кольоровому тлі (написи). 

Перейдіть на початок відео і натисніть на вкладці «Головна», а потім на «Назва». Перед відео 

з’явиться чорний екран, у який вводиться потрібний  текст. Стрічка буде автоматично перемикатися 

на нову кнопку «Формат» (чітко визначена «Інструменти для тексту»). За допомогою стандартних 

елементів управління можна змінювати параметри тексту (розмір шрифту, шрифт, колір, 

вирівнювання, колір фону) так само, як і у Word. 



 

У той час як додану музику буде відображено перед мініатюрами відео, текстові додавання 

з’являться під мініатюрами. Мишкою ви можете їх переміщувати у будь-яке місце відео. Якщо ви 

двічі натиснете на текстовий трек, то зможете його редагувати.  Знайдіть місце, куди ви хочете 

додати титри і на «Головна» натисніть кнопку «Титри». 

Для введення і редагування тексту знову перейдіть на «Формат», у котрому можна вільно 

працювати з текстом. Відзначимо також групу кнопок «Анімація». Тут уже готові різноманітні 

ефекти анімації, які ви можете використовувати для вставленого тексту. При перегляді робочого 

відео ви побачите, яким буде остаточний варіант відео. 

  

 Ефектні переходи між стиками 

Для уникнення різких стиків між відрізками відео можна використовувати ефекти переходу. Але не 

забувайте, що ефекти на стиках відео повинні використовуватися з розумом, щоб у результаті з 

гарного відео не вийшло казна-що. Менш привабливі і «чарівні» ефекти переходу завжди 

виглядають краще. В ідеалі, оберіть один тип переходу і використовуйте його в цілому відео. Так, 

на перший погляд ви можете бути у захваті від запропонованого набору ефектів. Але коли за деякий 

час ви переглядатимете відео з відпустки, велика кількість ефектів вас дратуватиме. 

Перейдіть на початок монтажу, куди ви хочете накласти ефект переходу. На панелі інструментів 

увійдіть в «Анімація» у групу «Переходи» і оберіть доречний тип анімації. Зверніть увагу на 

невелику стрілку в правому нижньому кутку групи запропонованих переходів: якщо ви натиснете 



на неї, то відкриється ціла галерея доступних ефектів. Якщо вставити на початок відрізку відео ефект 

переходу, то у вікні попереднього перегляду графічно його буде відображено у вигляді трикутника. 

 

Завдяки цьому ви дізнаєтеся, як довго буде тривати перехід при відтворенні відео. На панелі 

інструментів ви можете змінити цей параметр в «Тривалість». У вкладці «Візуальні ефекти» ви 

знайдете різноманітні можливості для редагування відео, але вони призначені радше для 

експериментів. 

 

Збереження і запис відео 

Коли відео змонтовано, залишається його зберегти і, можливо, записати на DVD. Натисніть у лівому 

верхньому кутку кнопку головного меню й оберіть «Зберегти фільм». Якщо при записі ви 

використовували HD камеру, то при збереженні оберіть формат «Висока роздільна здатність» (1080 

p). Для нормального телевізора можна обрати «Стандартна роздільна здатність» (відео будуть 

збережені у форматі  640  х  480  р).  Для широкоекранного формату оберіть «Широкоекранна 

роздільна здатність» (480 р).  Відео збережеться у форматі WMV (Кіностудія Windows Live), котрий 

пропонує дуже хороше співвідношення розміру та якості. 



 

Якщо ви хочете записати відео безпосередньо на DVD, оберіть з того самого пункту меню «Записати 

на DVD». Спочатку фільм треба зберегти, Кіностудія Windows Live запропонує це автоматично. 

Підтвердіть  кнопкою «Збергти». 

 

 Після збереження з’явиться додаток Windows  DVD  Maker,  котрий запише відео. У вступному 

діалоговому вікні оберіть запис і натисніть кнопку «Додати файл», щоб вставити ще одне відео. 

Натиснувши кнопку, ви можете змінити співвідношення сторін і визначити швидкість запису. Якщо 

ви нічого не будете змінюват«Параметри»и, натисніть кнопку «Далі». На другому етапі можна 

змінити початкове речення  майбутнього Video DVD. 

З правого боку ви можете обрати із уже готових шаблонів. Натиснувши кнопку меню «Текст 

речення», ви можете вказати ім’я, диску і тексти кнопок у вступному меню. Зміну тексту підтвердіть 

кнопкою «Зміна тексту». Якщо усе готово, достатньо натиснути кнопку «Запис». 



 

 

Відео на YouTube  

Кіностудія Windows Live може безпосередньо публікувати змонтоване відео на найпопулярнішому 

відеосервері  YouTube.  У головному меню оберіть  «Опублікувати фільм»  та «Опублікувати в 

YouTube». З’явиться реєстраційне діалогове вікно, в якому ви введете свої дані для входу у свій 

профіль  в YouTube. Якщо у вас немає свого профілю на YouTube, вы повинні спочатку створити його. 

 

Якщо ви хочете дізнатися більше про монтаж, я рекомендую наступний порадник із цього питтання 

російською мовою на YouTube:  

http://www.youtube.com/watch?v=Cazc04vtOko&feature=player_embedded  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cazc04vtOko&feature=player_embedded


ПРОСТІ ПРИНЦИПИ МОНТАЖУ 

Дотримання етичних норм монтажу 

При створенні навчального аудіовізуального матеріалу завжди слід пам’ятати, що будь-яке 

втручання у відео часто змінює зміст знятого. Наприклад, якщо ми додамо у відео сумну музику, 

вона змінює зміст сприяння самого запису. Безумовно, ми не повинні маніпулювати  відео, щоб його 

зміст було вирвано з контексту, змінювалося його значення або щоб воно було змонтовано так, що 

його сенс суттєво відрізнявся від задуму, з яким воно було відзняте. Проста порада полягає в 

наступному: якщо ви, наприклад, записуєте інтерв’ю з очевидцем, то у фіналі запитаєте себе, чи 

прийняв би він ваші втручання у його відео,чи погоджується він із цим відео після монтажу, чи не 

почувається скривдженим? Іще одна проста порада: що менше ми втручаємося у відео, то краще. 

Безумовно, ці зауваження ми не можемо застосувати у всіх випадках, але краще дотримуватися їх, 

і чуйно діяти залежно від конкретних вимог навчальних цілей. 

Використовуйте технічні ефекти мінімально 

Початківці часто зачаровані такими технічними можливостями, як переходи між стиками та 

окремими кадрами, і прагнуть використати більшість із них. Рекомендую і в цьому випадку бути 

досить консервативним і з чуйним підходом використовувати ці ефекти, щоб вони не розсіювали 

увагу учнів. 

 

Все в одному стилі 

Якщо ви виберете який-небудь ефект, то необхідно його використовувати протягом всього відео. 

Інакше використання широкого спектру ефектів у відео буде виглядати недоречним і 

дилетантським. 

 

Один стиль у титрах 

Схоже правило поширюється і на графіку титрів. Рекомендую, якщо це можливо, дотримуватися 

однієї графіки в усьому відео. Лише початкові та фінальні титри слід вирізнити з-поміж тих, які 

вставляються безпосередньо у відео. 

  

Переходи між стиками 

Якщо окремі несуттєві пасажі ми виріжемо, то це нормально. Часто від вихідного матеріалу 

залишається лише шматочок. Зі свого власного досвіду можу порекомендувати ставити ефекти 

переходу на стиках відео. Мій улюблений ефект – затемнення. Це значить, що глядач у короткий 

момент затемнення дізнається, що документ було змонтовано, а звідси – що відео певним чином 

маніпулювали. Йдеться про визнання, або навіть підкреслення того, що це – монтаж. Це дуже 

важливо для усвідомлення того, що відео було якось оброблене, було змонтоване, в цьому є і певна 

освітня користь. У тому сенсі, що учні зафіксують це і можна буде обговорити з ними необхідність 

такого втручання у відео, наскільки воно було необхідним, чуйним і так далі.  

Включення в історичний контекст  

Один з ключових моментів освітньої роботи з аудіовізуальними матеріалами полягає у тому, щоб 

учні могли за допомогою критичного мислення зрозуміти головну ідею, надбання або послання 

аудіовізуального матеріалу, могли включити його до належного історичного контексту. Щоб вони 



могли зрозуміти і той факт, що, наприклад, у випадку пропаганди нами маніпулюють. Щоб учні 

здобули такі навички, ми повинні їх до цього вести послідовними кроками.  

Стисло спробую пояснити, як цього досягти. Одним із простих варіантів буде доповнення 

історичного контексту інформацією (як, де, коли і за яких обставин було зняте відео) за допомогою 

титрів. Учителі також можуть доповнити історичний контекст історичними документами. 

Інша можливість, яка надихає значно більше, полягає у тому, щоб до аудіовізуального освітнього 

матеріалу підготувати додатковий навчальний матеріал, котрий сприяв би розумінню історичного 

контексту учнями.  Я маю на увазі, наприклад, робочий листок, який учні повинні були б заповнити 

після перегляду відео. Він містив би шкалу різноманітних історичних джерел з даної теми 

(наприклад, фотографії, фотокопії історичних газетних статей, плакати, карти, постанови, таблиці зі 

статистичними даними, мультфільми). Якщо ви надасте учням ширший спектр історичних джерел, 

ви розширите їхню здатність запам’ятовувати і розуміти дані історичні факти, а також надасте їм 

можливість скласти своє ставлення до історичних подій відповідно до принципів сучасної 

педагогіки. 

 

 


