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На сьогодні використання хмарних технологій у вищій школі – 

найдоступніший та найекономніший варіант інформаційного забезпечення 

професійної діяльності викладача. Вільнодоступні або умовно безкоштовні 

програмні сервіси зазвичай використовують в процесі навчання на етапах 

формування знань та вмінь студентської молоді. Прикладами веб-сервісів, 

якими ефективно користуються викладачі під час подачі лекційного 

матеріалу є спеціалізований oнлайн-сервіс Prezi та VideoScribe.  

Головним розробником хмарного сервісу Prezi є Адам Сомлай-

Фішер, який запропонував нову ідею для створення флеш-презентацій. 

Так, увесь показ інформації (тексту, картинок, відео, фотографій) 

здійснюється на одному слайді (рис. 1).  

 
Рис. 1. Приклад презентації, розробленої в oнлайн-сервісі Prezi 

Користувач, за допомогою «зумуючого» ефекту, може наближувати 

або віддаляти усі елементи презентації. В Prezi існує функція 

безпосереднього добору картинок з Google, а відео – з Youtube. Також, під 
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час редагування фотографій чи картинок, можна їх обробити (зістарити, 

додати яскравості, помістити в рамку, врешті-решт, зменшити чи 

обрізати). Сервіс хоч і англомовний, проте доступний та інтуїтивно 

зрозумілий у користуванні. 

VideoScribe – ще одна англомовна програма для створення 

нестандартних, ефектних презентацій. Як і у вищеописаній Prezi, усі дії тут 

потрібно виконувати на білому аркуші, який заповнюється необхідним 

контентом. Програмою передбачено написання тексту від руки, 

використання бібліотеки анімацій та рисунків на будь-яку тематику, 

можливість додати аудіо-супровід. 

VideoScribe – досить популярна програма серед молоді. Так, 12 

листопада 2015 року компанія «Київстар» ініціювала всеукраїнський 

фестиваль скрайбінг-роликів «Покоління мобільного Інтернету». 

Учасники, учні 5-11 класів, представляли свої роботи в двох номінаціях – 

«Ручний скрайбінг» (рис.2) і «Онлайн-скрайбінг». Результати голосування 

та імена переможців опубліковані на сайті організаторів за адресою: 

http://artscribing.mmr.ua/. 

 
Рис. 2. Ручний скрайбінг Марії Котової (м. Христинівка) 

Незвичайність, оригінальність і новизна подачі інформації у 

мальованих презентаціях акцентує увагу глядача на найбільш суттєвій та 

потрібній інформації.  

Отже, ефективне використання ресурсів інноваційного середовища 

Інтернет, зокрема сервісів Prezi та VideoScribe дозволяє спрямувати форми 

та методи роботи зі студентською молоддю у русло творчості, 

креативності, новаторської діяльності і професійної самоактуалізації. 


