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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 
Сьогодні освіта у всьому світі стоїть перед великим викликом, оскільки 

слідування традиційним методам навчання вже не є достатнім. Відповідний 

спосіб передачі знань так само важливий, як і те, чому ми навчаємо 

зростаюче покоління. 

Розглянемо освітнє програмне забезпечення для роботи з 

інтерактивною панеллю. Захоплюючий інтерактивний зміст, додатки, 

призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, 

пробуджують зацікавленість учнів та допомагають у більш легкому засвоєнні 

навчального матеріалу. 

MozaWeb 
Понад тисяча тривимірних сцен, кілька сотень освітніх відео, картинок, 

аудіо, що дотичні до навчальних предметів, додатків та ігор, доступні в 

режимі online, в будь-якому місці. MozaWeb доступна через будь-який 

інтернет-браузер, для її використання не потрібне встановлення окремої 

програми. 

 

 
Рис.1 Інтерфейс mozaWeb 

 

Що пропонує mozaWeb? Понад 100 тематичних додатків та ігор, 

пов'язаних з навчальною програмою, є відмінним засобом обробки 

навчального матеріалу і поглиблення набутих знань. 

Онлайн-інтерфейс, який дозволяє швидко знаходити та отримувати 

доступ до своїх цифрових підручників, навчальних посібників, домашніх 



завдань в Інтернеті та спільного контенту, а також стежити за завданнями, які 

потрібно виконати. 

Учителі за допомогою редактора завдань можуть легко створювати 

завдання, які учні потім зможуть виконати вдома, в режимі онлайн. Для 

створення завдань можуть використовуватися інтерактивні елементи 

медіатеки. 

Для більш легкого засвоєння навчального матеріалу та ігрового 

поглиблення набутих знань в розпорядженні є понад 100 тематичних 

додатків, пов'язаних з навчальними предметами. Кількість функцій додатків, 

ігор та інструментів регулярно розширюється та доповнюється новими. 

Інструменти та ігри, створені для молодших школярів, насамперед, 

призначені для розвитку необхідних навичок. Для учнів старших класів 

унікальною допомогою є інструменти для лабораторних дослідів, які часом 

можуть замінити повний арсенал обладнання. В деякі інструменти вбудовані 

анімовані завдання, що сприяє ігровій формі навчання.  

MozaBook 

 
 Рис.2 Інтерфейс презентаційного освітнього ПЗ - 

програми mozaBook 

MozaBook урізноманітнює інструментарій шкільних уроків за рахунок 

численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних 

можливостей. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, 

призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, 

пробуджують зацікавленість учнів і допомагають в більш легкому засвоєнні 

навчального матеріалу. 

У програмі mozaBook можна відкривати електронні підручники 

mozaBook, які крім матеріалу друкованих видань, містять ігри, тематичні 

інструменти та інтерактивне наповнення, що робить навчальний матеріал 

більш цікавим та зрозумілим. Вбудовані анімації, презентації та ілюстрації 

допомагають вчителю в роботі. 



Електронну PDF-версію використовуваного друкованого підручника 

вчитель може відкрити одним кліком в mozaBook. Програма автоматично 

розпізнає в публікації графічні елементи і під час уроку дозволяє збільшити 

їх одним кліком. Вчитель може самостійно створювати фрагменти сторінок, 

які йому необхідно буде збільшити під час занять. mozaBook проаналізує 

текст публікації та повідомить, який інтерактивний зміст рекомендується 

вставити в цей навчальний матеріал. У вчителя є можливість відтворити 

рекомендований вміст, прийняти або відхилити його. Він може також 

самостійно здійснювати пошук змісту для вставки (3D-моделі, освітні відео, 

аудіоматеріали, зображення) в медіатеці, на своєму комп'ютері або в 

Інтернеті. Доданий матеріал можна відкрити одним кліком на іконки, що 

розміщені на полях книги, щоб продемонструвати учням на уроці. 

MozaMap 

 
Рис. 3 Цифрові атласи програми mozaMap 

Цифрові атласи інтерактивної картографічної програми mozaMap 

дозволяють розширити інструментарій уроків географії та історії. Типи карт і 

їх елементи можуть вільно замінятись, що полегшує підготовку до уроків і їх 

ведення. Цифрові атласи містять повний обсяг наших друкованих атласів з 

історії та географії. 

Чому mozaMap?  Замінює настінні мапи. Кілька якісних цифрових мап 

можуть замінити безліч друкованих настінних. Мапи MozaMap не займають 

зайвого місця, можуть бути використані в будь-який час і в будь-якому місці, 

вони доступні в необмеженій кількості примірників. За допомогою програми 

легко читаються навіть найдокладніші мапи. 

MozaLog 

https://www.mozaweb.com/uk/shop.php?cmd=software_details&type=mozalog


 
Рис. 4 Електронний класний журнал mozaLog 

Цифровий журнал mozaLog, розроблений Mozaik Education, являє 

собою навчально інформаційну систему, яка робить можливим виконання 

щоденних шкільних адміністративних і організаційних завдань на єдиному 

інтерфейсі. При використанні mozaLog стає зайвою трудомістка робота по 

веденню традиційних паперових журналів. 

LabCamera 

  
Рис. 5 Аналіз відео в реальному часі 

LabCamera – це програмне забезпечення, що призначене для вивчення 

природних наук та реєстрації даних. Воно дозволяє студентам та викладачам 

проводити значні наукові спостереження та вимірювання за допомогою 

комп'ютера та веб-камери. 

Euklides 

https://www.mozaweb.com/uk/Shop/labCam
https://www.mozaweb.com/uk/Shop/labCam
https://www.mozaweb.com/uk/portal.php?cmd=promo&page=euklides&active_menu=shop&show_landing_header=1


 
Рис.6 Інтерфейс конструкторської програми площинної геометрії 

За допомогою конструкторської програми площинної геометрії 

Euklides можна легко, швидко і точно вирішувати різні геометричні завдання. 

При цифровому конструюванні елементи фігур мобільні, а вихідні відносини 

постійні. Тому їх можна легко знайти і продемонструвати. 

 

Euler3D 

  
Рис.7 Інтерфейс конструкторської програми просторової геометрії 

 

Крім відображення різних просторових фігур і поверхонь програма 

просторової геометрії Euler3D дозволяє редагувати об'єкти з високим рівнем 

математичного контролю. (Фільтрація самоперетинів, перевірка площин, 

розсічення увігнутих багатокутників на трикутники). 

Отже, за допомогою багатогранних ілюстраційних, анімаційних і 

цікавих презентаційних можливостей ви можете урізноманітнити 

інструментальні можливості уроків. Навчайтеся за електронними 

підручниками з інтерактивними 3D-сценами, освітніми відео та цікавими 

завданнями!  

https://www.mozaweb.com/uk/portal.php?cmd=promo&page=euler3d&active_menu=shop&show_landing_header=1
https://www.mozaweb.com/uk/portal.php?cmd=promo&page=euler3d&active_menu=shop&show_landing_header=1
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Для комплексного підходу до навчання студентів у Вінницькому 

обласному гуманітарно-педагогічному коледжі використовуємо не окремі 

засоби, а набір комп’ютерної техніки з різноманітним програмним 

забезпеченням. 

До складу апаратної частини входять сучасні ноутбуки, інтерактивна 

панель, документ камера, високошвидкісний багатоканальний Wi-fi–роутер 

та ін.  

Чим відрізняється інтерактивна дошка від інтерактивної панелі, окрім 

ціни звісно ж. Головною відмінністю є наявність вбудованого комп’ютера, 

тобто інтерактивну панель не потрібно підключати до зовнішнього 

комп’ютера чи ноутбука. 

По-перше це відсутність зайвих кабелів, які потрібно проводити 

конструктивно, що покращує естетичний вигляд. Наявність вбудованого 



комп’ютера в інтерактивну панель. Інтерактивна панель підтримує 

технологію мультитач і працювати можуть одночасно до 5 учнів. Це означає 

одночасне відкриття декількох вкладок в Інтернеті (це як мінімум), а ще 

потрібно врахувати, що кожен буде виконувати своє завдання, ще плюс в 

навантаженні на обчислювальний блок. 

Система охолодження потужних процесорів, як в інтерактивній панелі 

створює досить великий шум. Тому у функціональному блоці інтерактивної 

панелі всі елементи підібрані максимально уважно, з урахуванням робочих 

параметрів кожного вузла. 

Якість зображення інтерактивної панелі досить високе UHD 

(3840x2160), що насьогодні є одним з найвищих показників для екранно-

проекційної техніки. Екран панелі захищає закалене скло, тобто 

антивандальна поверхня, покрита антибліковим шаром. Розмір екрану 65 

дюймів (165см).  

Інтерактивна панель оснащена двома динаміками потужністю по 10 Вт. 

Звук досить гарний для проведення уроку чи презентації. 

Після появи інтерактивних панелей у широкому вжитку вони 

користувались попитом переважно у підприємств і корпорацій з великим 

бюджетом, оскільки й досі ціна їх є високою. 

Порівнюючи вартість інтерактивної панелі, вкладення у її придбання 

коштів є досить вигідною покупкою, – аналогічної роздільної здатності 

проектор коштує на 20-40% дешевше (залежно від виробника), але яскравість 

такого виду демонстрацій буде менша та лампи до проекторів мають ресурс 

близько 3000 год, у панелі LED Edge light світлодіодне зворотне 

підсвічування розраховано на Lifetime 30000 год., тобто у 10 разів більше. 

Причому під час орієнтовного оцінювання не враховувалося, що для роботи 

проектора потрібен потужний комп’ютер або ноутбук із відповідною 

відеокартою. Якщо додати вартості інтерактивної дошки, проектора та 

комп’ютера (по середнім показникам), то різниця вартості нівелюється.  

Під час роботи інтерактивна панель дає вчителю свободу руху. Йому не 



потрібно 1 год. 20 хвилин стояти боком і думати, як би так повернутися, щоб 

і собі було зручно і промінь проектора не загороджувати.  

Панель оснащено усіма найпоширенішими стандартами для приєднання 

аудіо і відео техніки та мережі (більше 10 видів інтерфейсів та деякі у 

множині представлення). 

PRESTIGIO MULTIBOARD L-series — це лінійка інтерактивних 

дисплеїв IFPD, що дозволяє працювати в двох популярних операційних 

системах: Windows і Android. Це мультифункціональні пристрої, 

універсальність яких робить можливим використання дисплеїв як для 

бізнесу, так і в освіті. 

Програмна продукція, яка пропонується разом із MultiBoard розкриває 

для освітянина нові можливості. З такою технікою доступно і швидко 

створити вражаючі презентації; поєднуйте відео, зображення та власні 

помітки, щоб найефективніше донести повідомлення до слухачів. 

Програмне забезпечення для інтерактивних екранів Multiboard Prestigio 

(Таблиця 1.):  

Prestigio mClass (інтерактивна аудиторія) – додаток для бездротового 

управління аудиторією, що дозволяє підключати пристрої учнів (планшети 

або ПК) до пристрою викладача (MultiBoard або ПК), створювати навчальну 

програму та здійснювати управління освітнім процесом. Спробуйте демо-

версію, розраховану на 1 викладача та 5 учнів (1 + 5), та оцініть все багатство 

функцій: управління, презентація, автоматизована перевірка знань учнів, 

можливість колективно писати/малювати на екрані. 

EasiNote. Все необхідне для проведення інтерактивних презентацій в 

офісі та конференц-залі, а також викладання шкільних уроків. Шаблони для 

математики, хімії, фізики та іноземних мов; можливість додавання власного 

контенту; створення уроків і презентацій. Постачається безкоштовно в 

комплекті з екраном MultiBoard.  

EasiConnect. Перетворіть свій смартфон під управлінням Android і iOS в 

дистанційний пульт, за допомогою якого ваші тренінги та презентації з 



використанням MultiBoard стануть ще ефективніше. Постачається 

безкоштовно в комплекті з екраном MultiBoard.  

EasiShow. Використовуйте MultiBoard як інтерактивний цифровий екран 

для презентацій. Завантажте необхідні матеріали в редактор EasiShow та 

запустіть додаток під час обговорення на заході — учасники зможуть 

ознайомитися із завантаженою інформацією, при цьому всі інші додатки 

будуть заблоковані. Постачається безкоштовно в комплекті з екраном 

MultiBoard.  

EasiMeeting. Оптимальне ПО для конференцій, тренінгів та 

інтерактивних презентацій. Постачається безкоштовно в комплекті з екраном 

MultiBoard.  

EasiSign. Простий додаток для спільної роботи над графікою з 

можливістю експорту готових документів в універсальні формати jpg або pdf. 

Постачається безкоштовно в комплекті з екраном MultiBoard.  

mozaBook. Інтерактивне освітнє ПО, створене спеціально для дошок 

MultiBoard. В рамках однієї ліцензії для трьох пристроїв ви отримаєте доступ 

до бібліотеки шкільних підручників, зображень, 3D-малюнків, ігор і 

різноманітних інструментів з підтримкою 20 мов. Програмне забезпечення 

повністю сумісне з операційною системою MS Windows.  

Таблиця 1. Перелік програмного забезпечення для інтерактивних екранів 

Multiboard Prestigio 

Зображення піктограми для 

завантаження програми 
Назва програми 
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Корисним у використанні є ще один елемент техніки: документ-камера 

— особливий клас камер, які призначені для передачі зображень документів 

(наприклад, оригіналів на папері) у вигляді сигналу трансляції або в якій-

небудь іншій електронній формі. За конструктивною будовою схожа на 

кодоскоп, але з телекамерою на місці верхнього об'єктива-перископа. 

Документ-камери дають можливості одержувати і транслювати в режимі 

реального часу зображення практично будь-якого об'єкта, в тому числі і 

тривимірних. Зображення, одержане за допомогою документ-камери, може 

бути передано у комп'ютер, показане на екрані телевізора, надіслано через 

Інтернет, спроектоване на екран.  

Документ-камери замінили епіпроектори, які колись використовувалися 

для цієї мети. За допомогою збільшення зображення документ-камери 

можуть працювати з дуже дрібним шрифтом в книгах або з друкованими 

сторінками на традиційних прозорих плівках. Також приміщення не 

доведеться затемнювати, щоб працювати з документ-камерою. Більшість цих 

пристроїв можуть також відправляти відеосигнал до комп'ютера через кабель 

USB. У представленому варіанті документ-камера з'єднуються з 

інтерактивною панеллю. 



Документ-камери застосовуються в навчальному процесі, спрощують 

роботу з аудиторією. Оскільки передача даних відбувається в режимі 

реального часу, камери транслюють відеоконференції та ідеально підходять 

для віддаленого навчання. 

 

 

 

 


