
Інтерактивні 
платформи у роботі 

бібліотекаря

Наталія Авдєєва, завідувач сектору абонементу відділу обслуговування 
дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання



Ігрофікація або 
гейміфікація –

це процес використання ігрової естетики, 
динаміки та механіки в неігрових контекстах;

це створення ігрового процесу там, де потрібно досягати 
певних результатів



• як змагання, де присутні ігрові 
елементи: зрозумілі цілі, правила, 
турнірні таблиці;

Гейміфікація в 
бібліотеці

• як гра без переможця 
(безпрограшна гра), що цікава самим 
процесом;

• як естетика, метою якої є 
візуалізація завдань (навчання, 
результатів роботи тощо)



Гейміфікація

має пізнавальну користь, 
оскільки, як виявляється, ігри 
покращують увагу, здатність 
концентруватися і час реакції;

ігри позитивно впливають на 
мотивацію, тому що розвиток 
за допомогою ігор приводить 
до поступового навчання і 
нарощування досягнень;

ігри мають емоційну користь 
– вони підвищують настрій і 
укріплюють позитивний 
емоційний стан



Мотиви гри

Радість, 
задоволення 
від перемоги

Цікавий 
процес

Не боїмося 
програти, 

завжди 
можна 

почати з «0»

Почуття 
переваги

Просто 
весело



Publisher – це класична 
програма для публікацій



І як же без заковики)! Під знаком питання заховався ще один дуже видатний представник 

цієї плеяди. 

Ось вам невеличка підказка – ! 







Розгадавши кросворд, ви дізнаєтеся ім’я танцівника, хореографа-постановника, реформатора 

балетного мистецтва ХХ століття, який родом із Києва. 



А у невеличкому книжково-танцювальному завданні необхідно поєднати книгу та уривок з 

неї. 











PowerPoint – сервіс для створення 

та відтворення презентацій



Плюси
 широкий вибір вбудованих шаблонів,

готових макетів і кольорових схем для

оформлення слайдів;

 дозволяє додавати в презентації

зображення, об'єкти інфографіки

(таблиці, графіки, діаграми), анімацію, 3D

об'єкти, аудіо- та відеофайли, Web-

об'єкти, гіперпосилання на інші слайди та

документи, які знаходяться на даному

комп'ютері або в Інтернеті;

 можна додати переходи, анімацію та

кінематографічне переміщення;

 редактор зображень, який дозволяє

налаштовувати яскравість, контраст,

додавати художні ефекти;

 для аудіо та відео доступні елементи

монтажу;

 презентацію можна записати в форматі

відео.

Мінуси
 неможливість поділитися грою з усіма

деталями, втрачається багато ефектів

анімації та гіперпосилання.





Навчальна платформа     
Kahoot



Для користування Kahoot
необхідно освоїти чотири навички

•   вміти розробляти (складати 
тести, вікторини/ігри), тобто бути 
автором цього інтерактивного 
інструменту;

•  вміти організувати процес 
проведення вікторини з 
учасниками;

•  підготувати учасників, 
проінструктувати;

•  зробити підсумки результатів



Плюси
 моментальний результат тесту;

 простота створення опитувань та роботи в

додатку;

 збереження тестів, результатів у системі і

на комп'ютері;

 проста реєстрація учасників;

 крім самого тексту вікторини можна

вбудовувати малюнки, графіки, таблиці, а

також аудіо і відео контент;

 учасники можуть використовувати будь-

який пристрій з доступом в інтернет:

телефон, планшет, ноутбук або комп'ютер;

 темп виконання завдань можна вибрати

самостійно і варіювати його в залежності

від швидкості учасників.

Мінуси
 інтерфейс англійською мовою;

 обмежена кількість учасників;

 обмежений час проведення (місяць).







Canva – платформа 
графічного дизайну 





Переваги:

немає прив'язки до певного пристрою, не доведеться завантажувати програму, щоб

встановити на ПК. Працювати можна онлайн.

простий інтерфейс з методом перетягування;

унікальні шаблони презентацій;

потужна бібліотека шрифтів, фотографій, ілюстрацій, відеоматеріалів та
аудіо-матеріалів;

налаштування фотографій з використанням різноманітних фільтрів;

видалення фону зображення одним натисканням;

можна перетворювати зображення в макети речей (футболки, чашки, постери,

обкладинки журналів);

можливість спільного редагування презентації з іншими користувачами;

багатофункціональність – можливість створення брошур, листівок, банерів тощо;









Навчальна платформа 
WordArt.com







Генератор ребусів 
rebus1.com/ua







Movavi Video Editor Plus



Можливості:

є ефект «картинка в картинці», допомагає вставити в одне відео інше; 

додати відео, фото з комп'ютера, або відразу ж записати відео з веб-камери;

розрізати кадр, кадрувати фрагмент, застосувати корекцію;

додати переходи між фрагментами, вибір досить великий (більше 100 стилів);

додати спецефекти, доступний великий додатковий функціонал(анімація титрів або 
фрагментів відео), є колекція медіа (вбудовані відеокліпи, стікери і музика);

додати чіткість або навпаки розмити кадр (у розділі «фільтри» є понад 160 ефектів:) 

видалити фон (функція «хромакей»)

використовувати функції масштабу і панорами: наблизити або віддалити фрагмент на 
відео, застосувати уповільнення або навіть зворотне програвання;

використати функцію стабілізації відео, якщо кадр трясеться;

імпорт та експорт файлів у величезній кількості форматів





Онлайн-дошка – Padlet





Ідеї для використання дошки Padlet

Збір інформації на певну тему

Майданчик для розміщення 
матеріалів

Мапа

Складання списків

Хронологія

Робочий планер

Віртуальна галерея творчих 
робіт читачів



Інструментальні можливості 
вибір дизайну віртуальної дошки;

організація колективної роботи в режимі реального часу і роботи з візуальним контентом;

розміщення матеріалів як з комп’ютера, так і з мережі інтернет (фото-, відео-, аудіофайли);

зручна система зберігання документів, доступних для завантажування у будь-який час;

8 форматів представлення інформації (полотна, стіна, колонки, розкадровка, хронологія, 

мапа, трансляція, бесіда);

безкоштовний пакет дозволяє створювати 4 дошки;

створеними дошками можна поділитися у соціальних мережах (Твіттер, Фейсбук), 

вставити код на сайт, відправити по E-mail, отримати по QR-коду;

на онлайн-дошках Padlet можна не тільки розміщувати інформацію, але й взаємодіяти з 

контентом, ставлячи оцінки, вподобайки або залишаючи коментарі.







Дякую за увагу!


