
Інтеграція у віртуальний простір, 
або Як стати IT - бібліотекарем 

Бібліотекар І категорії 

Величко Тетяна Олександрівна



ІТ це не тільки система методів, процесів

та способів використання

обчислювальної техніки і систем зв'язку

- у нашому випадку це обробка та

поширення інформації з метою

ефективної організації діяльності людей,

а саме нас, бібліотекарів.



Візуальні ефекти:
Безкоштовно1.

2. Яскраво
3. Легко



Canva - потужний і простий у використанні онлайн-інструмент,
який підходить для будь-яких завдань з дизайну, від брошур

до презентацій і багато іншого, з великою бібліотекою
зображень, іконок, шрифтів і функцій на вибір. В ньому є

спеціальний інфографічний творець, який ви можете
використовувати безкоштовно, з сотнями безкоштовних
елементів дизайну і шрифтів, що будуть у вас під рукою.

https://www.canva.com



Чим корисна Canva
бібліотекарю?

Презентації1.
2. Короткі відео 

3. Афіші до заходу



Книжковий Wish List з Маяковкою

https://mayakovka.od.ua/?p=12009



Стартап Easel.ly пропонує багато безкоштовних шаблонів
для створення інфографіки. Всі структурні елементи

майбутньої інфографіки можна налаштувати і
відредагувати на свій смак.

https://www.easel.ly



У цьому сервісі є також бібліотека
готових форм, стрілок, покажчиків і

ліній для створення блок-схем, в
добірках настроюються колірні палітри

і шрифти. Можна додавати і власну
графіку



Piktochart – онлайн-конструктор, за допомогою якого кожен
може створювати ефективну інфографіку, навіть не маючи

спеціальних дизайнерських навичок.

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/


Ресурс англомовний. Однак, якщо ваша англійська
недосконала, встановивши на браузер застосунок

автоматичного перекладу веб-сторінок, ви з легкістю усунете
цю проблему. 



бібліотека з 800 шаблонів має сортування за такими форматами: інфографіка 
(12 безкоштовних шаблонів), звіт, банер та презентація.

Ключові переваги Piktochart:

зручна робота з текстом (текст вирівнюється відносно інших блоків
натисканням всього 1 кнопки);

у готовий шаблон можна вбудовувати мапи, графіки, відео та зображення з комп'ютера;

готові проекти доступні для безкоштовного скачування.

багато шрифтів, які адаптуються до кирилиці;



Багатофункціональний додаток, за допомогою
якого можна створити ряд авторських освітніх

ресурсів: інтерактивну презентацію, інтерактивний
плакат, дидактичні ігри, інфографіку і тести.



Для створення інтерактивних презентацій ви
можете скористатися підбором шаблонів.

Ви отримуєте можливість створити на одному
слайді цілий ряд інтерактивних кнопок, за

допомогою якого можуть з'являтися і зникати
текст, зображення, відео, анімації.

 

https://mayakovka.od.ua/?p=11553



Сервіс пропонує кілька варіантів тестів. При всій зовнішній привабливості
вони являють собою лише альтернативні завдання з вибором однієї

правильної відповіді з послайдовим переходом від питання до питання.

https://mayakovka.od.ua/?p=10692



в і д е о



Відео – найпопулярніший контент і його
популярність постійно зростає.

З підвищенням популярності відеоконтенту росте і кількість
інструментів для його створення. Тому навіть якщо у вас

обмежений бюджет і жодної практики у створенні відео, ми
підкажемо вам декілька простих у роботі ресурсів



він повністю автоматизований

сумісний з iOS, Android, Windows та має онлайн-версію

Magisto – сервіс, який є у списку найкращих безкоштовних інструментів 
для створення відео. 

Magisto – автоматичний відеоредактор

https://www.magisto.com/


Завдяки Magisto ви можете створити відео з власних
фото, відео чи комбінації цих двох форматів. Чому він
називається автоматизованим? Тому що після того, як
ви обираєте картинки та відео, ви обираєте візуальний

стиль відео з наявних, додаєте саундтрек і обираєте
довжину відео. Все решта робить сервіс – додає

ефекти, переходи і стиль відповідно до обраної теми.
Далі ви можете ділитись своїм творінням у

найпопулярніших соцмережах у декілька кліків.



InShot — редактор відео високої чіткості, який дозволяє

експортувати відео без втрати якості. Це відмінно

підходить для обрізки та розбиття довгого відео на

невеликі відеокліпи. Є інструмент для розмиття фону у

відео та фотографіях. 

можна додавати музику, тексти та наклейки на своє відео

є функція швидкого / повільного руху

можливісь повертати відео на 90 градусів



З VivaVideo можна легко створити відеоісторію кількома

натисканнями. Тут є спеціальні ефекти / наклейки /
фільтри / анімаційні кліпи і субтитри для наповнення та

створення відео.



Для чого ми це дізналися?
Створення візуального контенту є

невід'ємною частиною роботи з читачем у

сучасному світі



Вебсайт бібліотеки

Facebook

Instagram
YouTube

Базові складові віртуального середовища

бібліотеки



Створення і підтримка власних веб-сайтів
є важливим елементом образу шкільної

бібліотеки, який може розповісти про
теякі послуги та ресурси надає вона

користувачам , а й показати, наскільки
ефективно відбувається освоєння нових

інформаційних технологій
https://mayakovka.od.ua



Блоги, сторінки та групи в

соціальних мережах



бібліотека може поширювати інформацію
про освітні заходи, які

відбуваються в бібліотеці, рекламувати свої
освітні послуги, ділитися інформацією про

роботу курсів, гуртків та клубів. 

Бібліотека також може вести загальні чи
спеціальні (присвячені певним темам чи

спрямовані на конкретну аудиторію).



Структура і наповнення сайту зорієнтовані на головне
завдання бібліотеки — формування та задоволення

інформаційних і творчих потреб користувачів,
інформаційна та методична підтримку навчально-

виховного процесу. 



https://uk.wordpress.org

https://www.canva.com

https://mayakovka.od.ua - розділ "Фахівцям"

К о р и с н і  п о с и л а н н я :

https://www.blogger.com

https://www.easel.ly
https://piktochart.com/ https://www.genial.ly/

https://www.magisto.com/



Д я к у ю  з а  у в а г у !


