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КРАЩЕ ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ, ЧИМ СТО

РАЗІВ ПОЧУТИ

Краще, що існує з технічних засобів наочного 

навчання в даний період часу, і що допомагає 

ефективній взаємодії викладача з класом – це 

інтерактивні дошки. 

До інтерактивної дошки може бути 

підключений:

• мікроскоп, 

• документ-камера,

• цифровий фотоапарат 

• відеокамера. 



ПРАЦЮЮЧИ НА ДОШЦІ ЕЛЕКТРОННИМ

МАРКЕРОМ (ІНТЕРАКТИВНИЙ СТИЛУС) ЯК

МИШЕЮ, ВИКЛАДАЧ МОЖЕ ШВИДКО Й НАОЧНО

ПОКАЗАТИ ТОЙ АБО ІНШИЙ ПРИЙОМ РОБОТИ. 

може працювати із зображенням 

на  екрані: 

• виділяти, 

• підкреслювати,

• обводити важливі ділянки,

• малювати схеми або 

коригувати їх, 

• вносячи виправлення в текст

• сенсорні пристрої "вловлюють" 

дотику і транслюють у 

відповідні електронні сигнали



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ
• Робить заняття цікавими і розвиває мотивацію

• Надає більше можливостей для участі в колективній 

роботі, розвитку особистих і соціальних навичок 

• Звільняє від необхідності записувати завдяки можливості 

зберігати і друкувати все, що з'являється на дошці 

• Учні починають розуміти більш складні ідеї в результаті 

більш ясною, ефективної і динамічною подачі матеріалу 

• Дозволяє використовувати різні стилі навчання. Учні 

починають працювати більш творчо



ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА СТВОРЕНА ДЛЯ

ВИКОРИСТАННЯ У КОМПЛЕКТІ З КОМП’ЮТЕРОМ І

МУЛЬТИМЕДІЙНИМ ПРОЕКТОРОМ І СКЛАДАЄ

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ АБО ПРОГРАМНО-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ



МОЖЛИВІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ:

 Забезпечує можливість управління 

комп’ютером безпосередньо із поверхні дошки 

— дотик рукою до поверхні або іншим твердим 

предметом сприймається як дія лівої кнопки 

мишки. 

 Широкі можливості коментування будь-якої 

інформації за допомогою цифрових 

фломастерів — поверх тексту, графічного 

зображення, фото- й відеокадрів.  

 Можливість написання тексту на поверхні 

дошки за допомогою цифрових фломастерів або 

набору тексту з екранної клавіатури, стирання 

або прибирання написаного, збереження в 

пам’яті комп’ютера всієї інформації, що 

знаходиться на поверхні дошки.  

 Редагування інформації в реальному часі, 

збереження змін, друк на принтері, розсилка 



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ДОЗВОЛЯЄ ОДНОЧАСНО

ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТОМ, ГРАФІЧНИМ ЗОБРАЖЕННЯМ, ВІДЕО- Й

АУДІОМАТЕРІАЛАМИ, КЕРУЮЧИ ПРОЦЕСОМ РОБОТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

РУХУ РУКИ ПО СЕНСОРНІЙ ПОВЕРХНІ ДОШКИ: 

• будь-яке зображення на поверхні дошки (написане або надруковане слово, 

літеру, цифру, лінію, фігуру, фотографію, екран з відеороликом тощо) можна 

пересувати в будь-яке місце дошки, збільшувати і зменшувати, рухати навколо 

осі, клонувати, групувати та розгруповувати, видаляти, пересувати в новий 

файл-сторінку і назад — доторкнувшись пальцем до зображення;  

• можна здійснювати по кадрове охоплення матеріалів, вирізаючи фрагменти 

відеофільмів, частини фотографій з потрібними об’єктами, частини друкованого 

тексту, пересувати їх в новий файл-сторінку і назад, об’єднувати їх з текстовою 

та графічною інформацією на поверхні дошки — доторкнувшись до 

зображення; 

• будь-які файли — текстові, графічні, відео-, «флешки», гіперпосилання можна 

«переміщувати» з жорсткого диска комп’ютера, з мережевого ресурсу будь-якого 

рівня на поверхню дошки, доторкнувшись пальцем до іконок файлів, 

відкривати їх і здійснювати будь-яку роботу зі змістом файлу — доторкнувшись 

до зображення;  

• можна здійснювати повний відеозапис усього процесу роботи з інформацією 

на дошці, зберігати її в пам’яті комп’ютера, створюючи багату колекцію 

відеозаписів проведених занять — доторкнувшись пальцем до зображення 

кнопки запису



ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «SMART NOTEBOOK»
НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА



ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «SMART 

NOTEBOOK»
НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА



ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ПАЗЛІВ

 https://www.jigsawplanet.com



ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА - ВСЬОГО ЛИШЕ

ІНСТРУМЕНТ, А ЕФЕКТИВНІСТЬ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ БАГАТО В

ЧОМУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД МАЙСТЕРНОСТІ

ВИКЛАДАЧА І ЯКОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


