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Інформаційно-комунікаційна 
компетентність сучасного викладача, що 

визначає його готовність до роботи в нових 
умовах інформатизації освіті, це:

- Здатність педагога вирішувати професійні
завдання з використанням сучасних засобів і
методів інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ);



Ефективність засобів подачі
навчального матеріалу

Текст і графіка на екрані комп’ютера 70%

Текст і графіка, надруковані на папері 100%

Текст + графіка + звук 200%

Текст + графіка + відео 300%

Текст + графіка + звук + відео 500%



Суб’єктивні чинники, що впливають             
на ІК-компетентність педагогів

ІК-компетентність педагога

Наявність 
домашного 
комп’ютера

Наявність 
домашньої 

електронної 
медіатеки

Фахова 
підготовка

Творча 
активність

Вік педагога Проходження 
курсів з ІКТ

Частота 
використання 

ІКТ

Доступ                  
до Інтернет



Сучасні засоби опрацювання
різноманітних документів в 

Інтернеті
SlideRocket (http:// 

www.sliderocket.com)

Spresent
(http://www.spresent.com)
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Сучасні засоби опрацювання
різноманітних документів в 

Інтернеті
Останнім часом набувають
популярності засоби опрацювання
різноманітних документів, що
розміщені в Інтернеті. 
Є подібні засоби і для створення
презентацій: 
Google Presentations 
(http://docs.google.com), 
Prezi.com (http://prezi.com), 
Zoho Show (http://show.zoho.com), 
SlideRocket (http:// 
www.sliderocket.com), 
Spresent (http://www.spresent.com) 
тощо. 
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Засоби створення відеолекцій

• iSpring Pro
• Movenote
• Screencast-O-

Matic
• Rich Media
• VCASMO
• OBS…

1.  iSpring. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.ispring.ru/

2.  Screencast-O-Matic. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.screencast-o-matic.com.

3.  Movenote. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://www.movenote.com/

4.  VCASMO. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.vcasmo.com

5.   Створення відеолекцій за допомогою модуля Rich
Media. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=51

6.  Open Broadcaster Software. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: https://obsproject.com/
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Назва

програмного

засобу

Відображає відео з веб

-камери лектора та

Використовує

курсор

мишки як указку

Обмеження

безкоштовної

версії

Потребує

встановлення

програм

Дозволяє 
створювати 

відеолекції без 
підключення до 

Інтернету

Rich Media слайди нерухомої графіки 
JPG, PNG

Ні Нема Так Ні

VCASMO
слайди PowerPoint, слайди 

нерухомої графіки JPG, 
PNG

Ні 512 МВ для зберігання 
презентацій Ні Ні

Screencast-

O-Matic захоплене з екрану відео
Так

Тривалість 
презентації до 15 

хвилин
Так Так

Open

Broadcaster

Software
захоплене з екрану відео

Так Нема Так Так

Movenote

слайди нерухомої графіки: 
JPG, PNG, сторінки 

документів PDF та слайди 
PowerPoint

Ні Нема Ні Ні

iSpring Pro

слайди PowerPoint, до 
яких можуть 

додаватися відео та 
інші файли

Ні

Без відео лектора, 
лише конвертація 

презентацій 
PowerPoint у 

формат Flash або 
HTML5

Так Так

Порівняння програмних засобів



Слайдова презентація
Слайдова презентація розробляється і

демонструється як послідовність слайдів. 
Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на 
екрані, послідовністю появи на них певних об'єктів. 
Він може попередньо налаштувати автоматичний
показ об'єктів через певні інтервали часу.

До цього виду систем опрацювання презентацій
відносяться

• Microsoft Office PowerPoint,
• OpenOffice.org Impress,
• Powerbullet Presenter,
• ProShow Producer, 
• PPT CREATE, 
• Quick Slide Show, 
• MySlideShow
тощо. http://www.softcatalog.info

http:// www.softobase.com

Слайд презентації — це
окрема екранна сторінка, що

може містити текстові, 
графічні, відео- та звукові
об'єкти, гіперпосилання.
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Потокові презентації
Потокові презентації призначені для неперервного

відтворення послідовності (потоку) об'єктів із
заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. 
Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або
навчального призначення. Програмами для 
опрацювання цього виду презентацій є:

• Adobe Flash, 
• Microsoft Movie Maker, 
• AnFX Visual Design, 
• Virtual Tour Builder
тощо.

10



Види презентацій
Мультимедійні презентації

3D-презентації
оформлені в тривимірній графіці (3D-графіці, 3D-

анімації).
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infrm-center.ru

Выступающий
Заметки для презентации
За потреби до кожного розділу додайте слайди, у тому числі слайди з таблицями, графіками та зображеннями. Зразок в наступному розділі таблиці, макети графіків, зображень і відео. 



Сервіси для створення презентацій
Prezi

інструмент для створення інтерактивної презентації в режимі
онлайн.
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Выступающий
Заметки для презентации
За потреби до кожного розділу додайте слайди, у тому числі слайди з таблицями, графіками та зображеннями. Зразок в наступному розділі таблиці, макети графіків, зображень і відео. 



Сервіси для створення презентацій
AppleKeynote

Ключові відмінності – простота використання Apple (“ease of use”), дизайн
шаблонів слайдів и графічних елементів від кращих дизайнерів Apple.
Безкоштовне розповсюдження пакету Keynote для всіх, хто купив яблучний
девайс.
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Выступающий
Заметки для презентации
За потреби до кожного розділу додайте слайди, у тому числі слайди з таблицями, графіками та зображеннями. Зразок в наступному розділі таблиці, макети графіків, зображень і відео. 



Сервіси для створення презентацій
Haiku Deck

це спроба спростити створення презентації і взагалі сам
зміст слайдів. Додаток безкоштовний.
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Выступающий
Заметки для презентации
За потреби до кожного розділу додайте слайди, у тому числі слайди з таблицями, графіками та зображеннями. Зразок в наступному розділі таблиці, макети графіків, зображень і відео. 
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Сервіси для створення презентацій
Slides

Усі презентації створюются в HTML, а також вставляється  
практично любий контент із Інтернета. Є безкоштовна, але 

дуже обмежена версія.
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Сервіси для скрайбинга
Об’ясняшки

Російський додаток для iPad, який дозволяє робити прості скрайбінг-
презентації. Коштує 99 рублів за версію для iPad.

https://www.youtube.com/watch?v=6b5bmhG2KRk
https://www.youtube.com/watch?v=6b5bmhG2KRk
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Сервіси для скрайбінга
VideoScribe

кроссплатформовий (Mac, Windows) десктопний продукт від компанії 
Sparkol для створення скрайб-презентацій. Програму можна купити за $ 

30 (підписка на місяць), за $ 200 (на рік) і за $ 665 (назавжди). Можна
тестувати сім днів безкоштовно.

https://sites.google.com/site/.../servisi-skrajbingu

https://www.youtube.com/watch?v=MaDzJ1OShEE&list=PL941uNyvzPSG8ETPE3CFni5nhpHqDKfgc
https://www.youtube.com/watch?v=MaDzJ1OShEE&list=PL941uNyvzPSG8ETPE3CFni5nhpHqDKfgc


www.tanida-software.com/



Автоматизоване 
розроблення веб-сайтів. 

Огляд сервісів Веб 2.0



Блог – веб–сайт
сучасного інформаційного суспільства

Блог — це ваш веб-сайт, який легкий у користуванні. Це те місце, де ви можете 
швидко публікувати свої думки, отримувати  коментарі на них, спілкуватися  з 
людьми та багато чого іншого. І все це БЕЗКОШТОВНО.



WEB-сервіси тестування

Найбільш розповсюдженими інтегрованими засобами 
для організації і проведення автоматизованого контролю 
знань студентів є модулі для тестування систем 
дистанційного навчання. 

Cистеми дистанційного навчання, що є вільно 
поширювальними:
• Moodle (www.moodle.org),
• Сlaroline (www.Сlaroline.net),
• Dokeos (www.dokeos.com).



Програмні продукти для створення 
тестів

• Програма «MyTestX»
• Програма MiniTest-SL
• Програма «Орион»
• Програма «Конструктор тестов 3.3»
• Програма «Test W2»
• Програма «Айрен»
• Конструктор тестів в MS PowerPoint



MyTestХ –комплекс програм для
створення і проведення комп’ютерного
тестування, збирання й аналізу результатів

• редактор тестів (MyTestEditor),
• модуль тестування (MyTestStudent)
• журнал результатів (MyTestServer).

Автором програми є О. С. Башлаков.
Офіційний сайт програми MyTest

http://mytest.klyaksa.net
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Комп’ютерні системи тестування



Hot Potatoes – це програмна оболонка для
створення тестових завдань. Завдання
створюються у форматі Web-сторінок.

1. JQuiz (Вікторина).
2. JMatch (Встановлення відповідності).
3. JMix (Відновлення послідовності).
4. JCloze (Заповнення пропусків).
5. JCross (Кросворд)

Автори: Stewart Arneil і Martin Holmes.
www.hotpotatoes.net
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Комп’ютерні системи тестування



Програма WINSTEPS (США) призначена для 
аналізу результатів тестування, побудована на 
технології за теорією Г. Раша, розроблена під 
керівництвом J. M. Linacre. 
Безкоштовна версія, MINISTEP. 
http://www.winsteps.com/index. 
Програма має англійський інтерфейс.
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Програмне забезпечення для 
обгрунтування якості тестових
завдань

Выступающий
Заметки для презентации
Класична теорія тестування - використовується для нормо-орієнтованого вимірювання, інтерпретація результатів та оцінка його якості. 



http://ecyzoj.zalimg.ru/4/52/hypertest-programma-test-informatika-skachat

http://ecyzoj.zalimg.ru/4/52/hypertest-programma-test-informatika-skachat
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