
СТВОРЕННЯ ВІДОРОЛИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРОГРАМИ КІНОСТУДІЯ (MOVIE MAKER) 

WINDOWS LIVE 

 

 

 

Найпопулярніший і найпоширеніший відеоредактор Movie 

Maker, доступний кожному, так як він вбудований в саму операційну 

систему. У ньому ви зможете відредагувати своє відео або зробити 

буктрейлер. Після появи Windows 7 цей редактор став називатися 

«Кіностудія Windows Live».  

 

За допомогою цієї програми ви зможете дуже легко: 

• Доповнювати відео субтитрами, накладати звук, 

анімацію, спецефекти; 

• Використовувати різні ефекти переходів; 

• Зробити свій аматорський фільм або слайд-шоу; 

• Заздалегідь встановити умови збереження готового 

ролика (розмір файлу); 

• Додавати ролики на Facebook, YouTube. 

 

Якщо на вашому комп’ютері не встановлена дана програма, 

тоді її потрібно скачати з інтернет-мережі за посиланням: 

https://uk.vessoft.com/software/windows/download/wlmm   

https://uk.vessoft.com/software/windows/download/wlmm


Встановлюємо програму за допомогою установчого файла 

wlsetup-all-uk-winaero   

Вибираємо програми, які потрібно інсталювати. 

 

Знімаємо галочки з непотрібних для встановлення програм, 

вибираємо Фотоколекція та Кіностудія, натискаємо кнопку 

Інсталювати. 

 



Якщо все готово, то запускаємо програму (Пуск → Всі програми 

→ Кіностудія); 

Зберігаємо проект відеофільму (Файл → Зберегти проект).  

 

 

Загальний вигляд вікна програми Кіностудія Windows 

  

 

Головне меню 

Вікно перегляду Область монтажу 

Панель інструментів 



Починаємо відеомонтаж відібраного в окрему папку матеріалу 

для відеоролика (зображень, аудіо- та відеофайлів). 
 

 

Для додавання до проекту мультимедійних об'єктів, що 

зберігаються у файлах, слід скористатись інструментами з групи 

Додавання вкладки Головна. 

 

Додаємо відеозаписи та зображення   

 

На вкладці Головна, у групі Додавання, виберіть Додати 

відеозаписи чи фотографії. Виберіть відео або зображення, що 

потрібно використати, і натисніть кнопку Відкрити. 

 

Додаємо музику 

 

На вкладці Головна, у групі Додавання, виберіть Додати музику. 

Виберіть музичний файл, який потрібно використати, і натисніть 

кнопку Відкрити. 

 

 

 

 

 



Записуємо дикторський текст 

 
Відеоролик можна доповнити звуковим супроводом у вигляді 

дикторського тексту, який може бути записаний із використанням 

мікрофону. Для запису й додавання до проекту відео чи 

дикторського тексту необхідно обрати відповідний інструмент у 

групі Додавання на вкладці Головна, та скористатись інструментом 

Записати для початку запису. 

Додаємо текст 

 

Використовуючи інструменти Заголовок, Підпис, Титри з групи 

Додавання вкладки Головна, можна додати до проекту текстові 

написи: назву фільму, пояснення чи коментарі до окремих кліпів, 

титри наприкінці фільму з відомостями про авторів, використані 

матеріали тощо. 

Монтуємо відеоролик 

 
Для роботи з відео та зображеннями натискаємо на Знаряддя 

для відео. Працювати з аудіофайлами можна, використовуючи 

кнопку Знаряддя для музики. За допомогою кнопки Знаряддя для 

тексту ми маємо змогу редагувати текст (ефекти показу тексту, колір, 

розташування тексту, довготривалість). 



 
Аналогічно до анімаційних ефектів зміни слайдів у 

комп'ютерних презентаціях, під час створення фільму можна 

додавати відеопереходи між окремими кліпами. Перелік 

відеопереходів міститься на вкладці Анімацїі. Для додавання 

відеопереходів до проекту достатньо виділити відеокліп та обрати 

один з ефектів переходу або панорамування й масштабування. 

Зберігаємо фільм 

У ході монтажу відеофільму проект слід періодично зберігати. 

Якщо редагування відеофільму не завершено, то для його 

продовження слід відкрити збережений файл проекту. Наявність 

збереженого файлу проекту також дає змогу користувачеві створити 

кілька варіантів відеофільму з різними ефектами і налаштуваннями. 

Готовий проект може бути збережений як фільм — відеофайл у 

відповідному форматі, наприклад, WMV або MPEG4. Фільм можна 

зберегти на комп'ютері чи компакт-диску, відправити електронною 

поштою чи розмістити в Інтернеті. 

 
Щоб зберегти відеофільм, потрібно використати кнопку 

Зберегти фільм → Рекомендовані для цього проекту. 


