
Інноваційна діяльність - це гарно організована, 

раціональна і систематична робота.  

 П.Друкер 

2 грудня 2020 року відбулося чергове онлайн засідання творчої лабораторії 

«Інноваційні педагогічні технології – основа модернізації фахової освіти» 

(https://meet.google.com/psd-wwpn-xgf?authuser=0&hs=179)  

На засіданні розглядалися такі питання: 

1. Основні характеристики та особливості підготовки відеоінструкцій в 

умовах дистанційного навчання; 

2. Можливості використання інтерактивних дощок в освітньому процесі. 

Викладач інформатики Кириченко І.Л. повідомила, що відеолекції 

відносяться до одного із засобів навчання в системі дистанційної освіти, в них 

навчальний матеріал подається в динаміці, з використанням слухового і зорового 

каналів сприйняття інформації. 

 

Застосування відеолекцій, їх фрагментів та інших аудіовізуальних засобів в 

освітньому процесі викликає інтерес у студентів, підвищує мотивацію до 

вивчення дисципліни, пробуджує цікавість. 

Відеолекції та відеоінструкції до практичних і лабораторних робіт можуть 

створюватися з використанням низки 

комп'ютерних технічних прийомів: 

- комп'ютерна анімація графічного 

матеріалу: послідовна побудова схем, 

виділення кольором окремих деталей на 

графіках, динамічні діаграми, 

https://meet.google.com/psd-wwpn-xgf?authuser=0&hs=179


послідовний запис символів у формулах; 

- поліекранне подання навчальної інформації, наприклад, у вигляді двох 

вікон, в одному з яких показується навчальний матеріал, а в іншому – лектор, 

пояснює те, що відбувається. Цей прийом часто використовується в телевізійних 

передачах новин; 

- створення фону, на якому будуть представлені формули та інші записи, 

вибір відповідних шрифтів, заливок і т.п., суміщення текстової, графічної та іншої 

інформації із закадровим коментарем лектора. 

Інна Леонідівна запропонувала добірку безкоштовних програм для запису 

екрану. 

Програма Ключеві особливості Посилання 

1. Free cam 

• немає водяних знаків 

• немає обмежень у часі 

• запис закадрових звуків 

• якісне розширення 

• збереження і загрузка відео у форматі  WMV 

Загрузити програму 

2. DVDVideoSoft 

• функція скріншоту 

• запис діалогу в Skype 

• покрокова інструкція  на сайті 

• доступно на 10 мовах 

• вихідні формати: BMP, TGA, JPEG, PNG и GIF 

Загрузити програму 

3. ShareX 

• широкоекранний  запис 

• створення гарячих клавіш 

• підтримка служб обміну URL 

• імпорт існуючих  відео 

• водяні знаки та кольорові ефекти 

Загрузити програму 

4. CamStudio 

• створення екранного відео 

• конвертація AVI у Flash 

• динамічний курсор 

• можна створювати короткометражні відео 

• різні параметри якості для виводу відео 

Загрузити програму 

5. Ezvid 

• розширення в якості 1280 x 720p HD 

• контроль швидкості вивід відео 

• швидка загрузка на YouTube 

• стильний інтерфейс 

• підбір популярних треків 

Загрузити програму 

https://lmslist.ru/screen-capture-software/#1
https://www.freescreenrecording.com/
https://lmslist.ru/screen-capture-software/#2
https://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Screen-Video-Recorder.htm
https://lmslist.ru/screen-capture-software/#3
https://getsharex.com/
https://lmslist.ru/screen-capture-software/#4
https://camstudio.org/
https://lmslist.ru/screen-capture-software/#5
https://www.ezvid.com/download


Викладач наголосила, що при створенні відеолекцій важливо пам'ятати про 

те, що кожна тема досягає мети, якщо від початку 

зазначено, які знання і навички студент повинен 

отримати у процесі роботи з відеолекцією. Для 

перегляду було запропоновано відеоінструкції, 

створені педагогом.  

https://www.youtube. com/watch?v=70M5YV-H-jE  

https://www.youtube.com/watch?v=mODCy_HLYms 

https://www.youtube.com/watch?v=Km8KPsfXl_w  

https://www.youtube.com/watch?v=95N8YvVrNXE   

https://www.youtube.com/watch?v=zljCDzbSuNI  

Викладач технологій Красовська Л.В. провела майстер-клас, на якому 

продемонструвала переваги та недоліки інтерактивних дощок Padlet, Miro, 

Jamboard.  

Викладач наголосила, що сьогодні застосування інтерактивних засобів 

навчання увійшло в освітній процес. Одним із таких інструментів навчання є 

віртуальна   інтерактивна   дошка    (онлайн-дошка,    електронна    дошка,     стіна,  

 

whiteboard-проект), за допомогою якої можна підсилити зацікавленість й 

активність студентів, поліпшити ефективність роботи, організувати спільну 

діяльність. 

На сьогодні у мережі Інтернет для 

створення онлайн дощок існують такі 

ресурси:  

Glogste http://edu.glogster.com/,  

https://www.youtube.com/watch?v=70M5YV-H-jE
https://www.youtube.com/watch?v=mODCy_HLYms
https://www.youtube.com/watch?v=Km8KPsfXl_w
https://www.youtube.com/watch?v=95N8YvVrNXE
https://www.youtube.com/watch?v=zljCDzbSuNI
https://uk.padlet.com/
https://uk.padlet.com/
https://uk.padlet.com/
http://edu.glogster.com/


Dabbleboard http://dabbleboard.com/ ,  

WikiWall http://wikiwall.ru/,  

Twiddla http://www.twiddla.com/,  

Scribblar http://www.scribblar.com/ ,  

Padlet (http://ru.padlet.com/). 

Учасники творчої лабораторії обговорили можливості використання 

інтерактивних дошок на різних дисциплінах. 

 

 

http://dabbleboard.com/
http://wikiwall.ru/
http://www.twiddla.com/
http://www.scribblar.com/
http://ru.padlet.com/

