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Adobe Photoshop

• багатофункціональний графічний 
редактор, що є програмою для 
обробки зображень, дуже популярна 
серед користувачів.



CorelDraw
• графічний редактор векторної 
графіки, ілюстрації та технічний 
дизайн. Повний набір професійних 
інструментів для редагування 
фотографій, макетування сторінок і 
роботи з текстом



Movavi Video Editor

• проста програма для монтажу та 
обробки відео, дуже зручний 
відеоредактор, що дозволяє 
редагувати та покращувати відео.



ProShow Producer

• могутній засіб, що дозволяє 
створювати професійні презентації і 
слайд-шоу. Включає в себе багатий 
набір інструментів для редагування 
контенту.



PowerPoint

• програма для створення 
презентацій. Дає змогу створити, 
редагувати та продивлятися ефектні 
та професійні слайди.



Publisher
• дозволяє створювати наочні публікації професійної якості, позбавляючи  від 
необхідності витрачати час на їх створення в складних настільних видавничих 
системах. Можна створювати як прості публікації, наприклад вітальні листівки та 
етикетки, так і більш складні, наприклад щорічники, каталоги і професійні 
електронні бюлетені.



Faststone Image Viewer

• програма для перегляду зображень 
в Microsoft Windows. Включає в себе 
файловий менеджер, базу даних і 
основні функції редагування 
зображень.



Animiz Animated Video Maker
• програма, за допомогою якої можна швидко і невимушено створити 
презентаційний ролик або навіть мультфільм, багатий яскравими ефектами, 
переходами, діалогами анімованих персонажів. Концепція роботи з програмою 
будується на сценах, які можна наповнювати фігурами, текстами, зображеннями, 
відеороликами, анімаційними ефектами. Об'єкти сцени можна різноманітно анімувати. 
Підтримується експорт в Video і анімований GIF.



Доступні інструменти для покращення якості 
роботи у медіапросторі:

https://www.visme.com − платформа для створення презентацій, анімацій, банерів,
інфографіки, звітів, форм та іншого візуального контенту.

https://www.canva.com − онлайн-інструмент «швидкої дизайнерської допомоги» з
інтуїтивним інтерфейсом

https://venngage.com − сервіс для створення звітів, плакатів, афіш та інфографіки за
допомогою перетягування елементів шаблону.

https://learningapps.org
− створений для підтримки навчання і викладання за
допомогою невеликих загальнодоступних інтерактивних
модулів. Дані вправи створюються онлайн і в подальшому
можуть бути використані в освітньому процесі

https://calameo.com
− дозволяє поширювати публікації серед мільйонної аудиторії
читачів на стаціонарних комп'ютерах, мобільних пристроях і
планшетах. У будь-який момент і де б ви не знаходилися.



Постійно діючі, рубрики, створені за 
допомогою цих програм, популярні

серед користувачів Донецькій обласній 
бібліотеки для дітей



РавУля рекомендує
• Мудра і розумна РавУля (м’яка іграшка равлик) радить почитати 
дітям цікаві книжечки, про які знає майже все





Голосні онлайн читання
«Казка для малят»

• Нові казочки для малят, здатні привернути увагу сучасної дитини



Родинні онлайн читання 
#Читаємо_вдома

• Допомагають обрати книжки для сімейного читання та веселого, 
корисного, сімейного дозвілля



«Читацькі поради»
• Відео поради читачів, де діти розповідають про пригоди, в які вони 
потрапляють  під час читання та діляться враженнями від прочитаного 
зі своїми однолітками



«Щось цікаве»
• Топ 10 цікавих наукових фактів, про які знає не кожен



«Сім Днів Читання»
«Веселкові Посиденьки»

• або читання за кольором настрою
• всі твори поділені за кольором читання
• Бібліотека задає тему читання, а діти читають книги, які пропонує бібліотека, або 
ті, які є у них вдома



#естетичнанасолода
• Знайомить з новими та незнайомими іменами з різних сфер культури та 
мистецтва: живописа, фотографії, скульптури, садово-паркового мистецтва, 
архітектури, кулінарного мистецтва, тощо



«Етикет на всі випадки життя»
• Цикл онлайн бесід допомагає вирішити важливі питання культури взаємодії 
в повсякденному і професійному житті, збагатити свій досвід міжособистісного 
спілкування з людьми різного віку і статусу, під час роботи і дозвілля та вчить 
надавати знаки поваги за допомогою одягу, погляду, жесту, слова…



«Історія одного шедевру»
• знайомство читачів з різноманітним та яскравим світом творчості у різних її 
проявах та в різні періоди часу.
• історія виникнення шедевру, причини становлення відомими, місце знаходження, 
його життєвий шлях та який вплив він має на долю людини, країни, світу  чи галузі 
мистецтва.



«Похімічемо?»
Шалена лабораторія 

• Цікаві хімічні досліди, які роблять читачі під керівництвом Шаленого 
професора та за допомогою книг і журналів бібліотеки



Творчі майстерні онлайн



Дякуємо за увагу!
Твоя Донецька обласна бібліотека для дітей


