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На выставке были представлены документы, фото, а также личные вещи строителей: награды, грамоты, книги и др. из 
фондов музея. 

Как правило, подготовка подобных музейных мероприятий занимает несколько месяцев. Работа ведется по трем 
основным направлениям: разработка сценария и подбор выступающих; подбор аудитории; отбор экспонатов и органи-
зация выставки. 

Разработке сценария мероприятия предшествует тщательный анализ литературных источников и данных из Ин-
тернета, встречи и консультации со специалистами с целью полного и всестороннего изучения проблемы.  

Важным этапом подготовки мероприятия является подбор выступающих и согласование с ними тем выступле-
ний.  

Как показал опыт, на официальные просьбы музея помочь в организации и проведении мероприятий, выступить 
с докладами, с энтузиазмом соглашаются руководители и работники различных ведомств, ученые, специалисты в кон-
кретных областях знаний, ветераны.  

Важным достоинством таких мероприятий является возможность организации живого непосредственного обще-
ния молодой аудитории с героями событий, учеными, специалистами. Вместе с тем, некоторые трудности в его прове-
дении вызывает то, что отдельные докладчики, имея несомненные заслуги в своей области, не всегда обладают доста-
точным опытом общения с молодой аудиторией. Выступления участников должны быть краткими, по возможности ло-
гичными и эмоциональными, сопровождаться мультимедийными презентациями и слайд-шоу.  

Компьютерная графика, звуковое сопровождение, наличие проектора позволяют провести мероприятие на со-
временном техническом уровне и, безусловно, добавляют ему привлекательности. Оживление вносят демонстрация 
кинофильма, викторина по теме, выступления поэтов и музыкантов, в творчестве которых нашли отражение затраги-
ваемые на мероприятии проблемы. Опыт показал, что чем больше форм культурно-образовательной деятельности 
сочетается в одном мероприятии, тем оно интереснее и менее утомительно. Важной задачей организаторов является 
разработка логических переходов, что позволяет выстроить выступления в единое целое и провести мероприятие «на 
одном дыхании». 

При формировании аудитории следует учитывать ее возрастные особенности с точки зрения способности вос-
приятия предлагаемой информации. Если «День птиц» ориентирован главным образом на аудиторию среднего и стар-
шего школьного возраста, то мероприятие «Крымская АЭС и зарождение общественного экологического движения» – 
на студентов. При отборе участников в первую очередь следует опираться на профильные учебные заведения. Так, на 
мероприятии, посвященном 45-летию введения в эксплуатацию СКК, присутствовали студенты Национальной  акаде-
мии природоохранного и курортного строительства, обучающиеся по специальности «Гидромелиорация». Участие в 
подобном мероприятии способствует росту профессиональной заинтересованности студентов, расширению их кругозо-
ра, укреплению  преемственности поколений.  

Практика показала, что администрация учебных заведений и преподаватели откликаются на приглашение по-
участвовать в мероприятии с большим интересом, так как понимают важность подобных мероприятий в деле воспита-
ния подрастающего поколения. Полезными являются личные контакты сотрудников музея с учебными заведениями, 
наличие педагогического опыта. Особая заслуга принадлежит тем преподавателям, которые приводят в музей подго-
товленного слушателя, открытого для восприятия и осмысления информации, способного к взаимодействию. 

Сильной, привлекательной стороной музея как организатора культурно-просветительного мероприятия является 
создание однодневной специализированной выставки. Для всех участников подобная выставка – редкая возможность 
познакомиться с уникальными вещами из фондов музея. Для почетных гостей это означает, что события, в которых они 
принимали участие, их достижения не забыты и по достоинству оценены потомками. Это повышает в их глазах роль 
музея как хранителя культурных ценностей и, возможно, даст толчок к пополнению фондовых коллекций новыми экспо-
натами. 

За последние десятилетия в стране произошли существенные социально-экономические изменения, повлекшие 
за собой переоценку событий прошлого, появилась угроза потери национального самосознания. Сегодня очень важно 
донести до молодого поколения информацию о ярких страницах истории своего края, его достижениях, героях. Куль-
турно-образовательная работа музеев доводит эти знания до людей, способствует  формированию чувства гордости за 
достижения края, воспитывает гражданина своей страны.  

Информационные ресурсы: 
1. Водное хозяйство Крыма: история развития, современное состояние. – Симферополь: Доля, 2003. – 79 с. 2. Устойчи-
вый Крым. Общественно-экологическое движение. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. – 368 с. 3. Экология Крыма: 
Справ. пособие / Под ред. Н.В. Багрова, В.А. Бокова. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2003. – 360 с. 
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МОЖЛИВОСТІ  ДЛЯ  СТВОРЕННЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ПРОГРАМНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ  Prezi.com ТА 
ЗАСТОСУВАННЯ В ЦІЛЯХ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ РЕСУРСІВ ІНФОГРАФІКИ 

 

Вже усталеним є використання в якості основного методу наочності у навчальному процесі з географії тематич-
них електронних презентацій. З цього приводу написано чимало наукових праць, в яких розкриваються змістовні елеме-
нти навчальних презентацій, відзначений значний педагогічний ефект від їх застосування, прийоми й методи побудови 
та роботи із презентаціями під час викладання географічних дисциплін. Арсенал методів створення навчальних презен-
тацій з географії (і не лише в якості засобу навчання, а й в якості засобу наочного подання результатів досліджень, су-
проводу до наукових доповідей, презентації будь-яких проектів тощо) в абсолютній більшості представлений тільки про-
грамним продуктом Microsoft PowerPoint – саме ця програма стала «класикою жанру». Аналіз наукових публікацій, прис-
вячених проблемам підвищення ефективності викладання географічних дисциплін показав, що як сучасні науковці, так й 
вчителі-практики, не вбачають йому альтернативи. Втім, в достатньо багатьох випадках її ефективність є низькою, перш 
за все – при демонстрації картографічних зображень. До того ж, зазначена програма характеризується цілою серією 
низьких параметрів ефективності й якості подання інформації, а також порівняною «важкістю» для опанування усіма її 
можливостями для складення дійсно якісної, інформативної презентації. Втім, наявні й легкодоступні для використання 
програмні продукти, які дозволяють створювати значно якісніші й більш наочні навчальні презентації, які мають достат-
ньо простий інтерфейс і опанування якими не займатиме тривалого часу, залишаються не залученими до навчально-
педагогічного процесу, в т.ч. з географії. Одним із таких програмних продуктів є сервіс Prezi.com. 

Сучасні тенденції формування глобального інформаційного простору – «інфосфери» [4] – ґрунтуються на глоба-
льних інформаційних мережах, ядро яких становить Інтернет. Розвиток цієї світової мережі відкриває перспективи вдос-
коналення освітніх систем. Це відображається як на технічному оснащенні освітніх установ, розширенню їхнього доступу 
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до глобальних інформаційно-освітніх ресурсів, так й на використанні нових видів, методів і форм навчання, орієнтованих 
на активну пізнавальну діяльність учнів тощо [4]. Одна з таких технічних форм навчання вже стала традиційною – це 
метод навчальних презентацій. Але прогрес не стоїть на місці, технологічна думка прагне з одного боку вдосконалення, 
з іншого – диверсифікації вже наявних засобів. Нижче наведемо характеристики новітнього програмного продукту Pre-
zi.com, призначеного для створення інтерактивних он-лайн презентацій. Потенціал для його використання у викладаць-
кій діяльності з географії, як здається, дуже значний. 

Сервіс Prezi.com призначений для створення презентацій нового покоління – без стандартизованих наборів фо-
ну, слів, кліпартів. Необхідною умовою для створення презентації в ньому є підключення до Інтернету й реєстрація на 
веб-ресурсі http://prezi.com. Оскільки цей ресурс є безоплатним інструментом, то він стане особливо привабливим для 
викладачів, студентів та учнів. В мережі російсько-/україномовного Інтернету наявний тільки один ресурс, що надає ін-
струкцію із роботи в цій програмі [17]. Для того, аби навчитися працювати в середовищі Prezi.com, достатньо лише пере-
глянути один нетривалий відеоурок із створення презентації [16], або ознайомитися із особливостями роботи в середо-
вищі та переглянути учбово-інструкційну презентацію на російськомовному сайті [17].  

Якщо провести технологічне порівняння як умов функціонування, так й методики роботи двох програмних систем 
– Microsoft PowerPoint й Prezi.com (табл. 1), додавши до цього порівняння досвід практичного використання їх обох, то 
для викладача-географа більші переваги надає саме остання. Очевидно це в першу чергу внаслідок того, що в програмі 
Prezi.com видається можливим легко подолати низку технологічних вад, наявних в PowerPoint, завдяки такій характери-
стиці, як полімасштабність – можливості будь-якої вільної зміни розмірів, формату, детальності, якості змістовних ком-
понентів презентації. 

 

Таблиця 1   Порівняльна характеристика програмних продуктів Microsoft PowerPoint  
й Prezi.com для створення навчальних презентацій 

Програми 
Характеристики 

Microsoft PowerPoint Prezi.com 

1. Умови використання Ліцензійний продукт Два способи – платний й безоплатний 
2. Технічні умови використання 
(необхідне програмне забезпечен-
ня) 

Встановлений на комп’ютер комплексний про-
дукт Microsoft Office, до складу якого Power-

Point входить 

Macromedia Flash Player (безкоштовна), 
Інтернет-браузер 

3. Можливості створення й зміни 
презентації 

На персональному комп’ютері, автономно від 
Інтернету 

Тільки при підключенні до Інтернету на 
мережевому ресурсі Prezi.com 

4. Мова інтерфейсу програми Русифікована, українізована Англомовна 
5. Характер зміни зображення 
презентації 

Почергова зміна слайдів (слайд-шоу) Інтерактивна візуалізація без слайдів 

6. Характер зображення за пло-
щиною 

Двомірне зображення Трьохмірне зображення 

7. Можливість зміни масштабу 
слайду, окремого зображення на 
слайді 

Відсутня, зображення не масштабується під 
час трансляції слайдів 

Змінюється в довільних значеннях за 
бажанням автора 

8. Можливості інтегрування даних 
Імпорт графічних зображень, відео, аудіо-

файлів, діаграм, гіперпосилання 
Імпорт графічних зображень, відео, PDF, 
діаграм, флеш-файлів, гіперпосилання 

9. Технічні можливості для де-
монстрації презентації 

На комп’ютері із встановленим продуктом 
Microsoft Office версії не вище тієї, в якій 

створювалася 

З комп’ютера (без додаткового програ-
много забезпечення) або з мережевого 
ресурсу Prezi.com при підключенні до 

Інтернету 

10. Зберігання готової презента-
ції 

Окремим файлом на комп’ютері 
В особистому «кабінеті» автора на 

Prezi.com; можливий експорт у вигляді 
папки з файлами у комп’ютер 

11. Можливість роздрукування 
презентації 

Існує Відсутня 

12. Подальші використання гото-
вої презентації 

Шляхом обробки в спеціальних програмах 
можливо перетворити у будь-який формат 
(*.pdf, *.chm, *.html, *.rtf, *.hlp, *.doc, *.mcw, 

*.wps, *.sam, *.rft, *.ws4, *.ws7, *.wri) 

Експортування у веб-сайти, блоги у 
вигляді html-коду 

13. Приблизний час на самостій-
не засвоєння основних функцій 
програми 

4 – 5 годин до 1-ї години 

 
Створена у середовищі Prezi.com мультимедійна он-лайн презентація дозволяє легко поєднувати в собі елемен-

ти різних видів комп’ютерних програм (демонстраційні, контролюючі, моделюючі, довідкові й програми-тренувальники) 
та цілу низку функцій. Учбовий матеріал, поданий у вигляді різноманітних носіїв інформації: тексти, ілюстрації, інфогра-
фіка, географічні карти, відеофрагменти, комп’ютерна анімація, як показує досвід роботи, сприяє активізації навчальної 
діяльності, вихованню інтересу до предмету. Все це у сукупності забезпечує «аффективність» сприйняття інформації – 
матеріал, що подається, підкріплюється візуальними образами й сприймається на рівні відчуттів.  

На наш погляд, програмне середовище Prezi.com дозволяє подолати наступні недоліки, притаманні для про-
грамного продукту Microsoft PowerPoint з точки зору використання їх в цілях створення презентацій географічного змісту й 
досягнення дидактичних цілей: 

1) значні витрати часу вчителя на проектування, планування, компанування слайдів,  
2) часто необхідність навести певний змістовно цілісний, але великий за обсягом текст на одному слайді робить 

його нечітким й дрібним, мало сприйнятливим для читача; 
3) великі за розмірами та детальні за змістом картографічні зображення, розміщені на слайді, втрачають свою 

інформативну властивість, оскільки змінити масштаб його під час демонстрації слайду неможливо; 
4) при необхідності відобразити графічні схеми з системою складних взаємозв’язків й численними складовими 

компонентами, «ресурсу» полотна одного слайда може не вистачити, а надто зменшене зображення втратить 
наочну інформативність. 

Інтерактивна презентація дозволяє в повній мірі реалізувати діалоговий принцип взаємодії інформаційних блоків, 
наочно подати взаємопов’язаність процесів і явищ, особливо за умов грамотно продуманої структурованості порядку 
змін слайдів. Також унікальна можливість вільного експортування он-лайн презентації дозволяє легко її розмістити на 
Інтернет-сайті навчального закладу або особистому сайті викладача (до того ж, сьогодні існує чимало можливостей для 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/
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створення потужних веб-сторінок навіть на повністю безоплатній основі), внаслідок чого учні матимуть змогу під час 
самостійної підготовки переглянути презентації. 

Окремо слід зазначити про джерела ілюстративно-інформаційних даних для їх використання в інтерактивних 
презентаціях. Як і для традиційних слайд-шоу, в он-лайн презентації можна застосовувати скановані рисунки, текстові 
фрагменти тощо. Але особливою формою джерел інформації сьогодні стали медіа-інформаційні ресурси, зокрема, така 
чудова форма поєднання дизайнерського мистецтва, тривимірної графіки й інформаційного потоку, як інфографіка. За-
звичай під цим терміном розуміється візуальне представлення інформації, даних і знань. Інфографікою можна назвати 
будь-яке поєднання тексту і графіки, створене з наміром наочно викласти ту або іншу історію, донести той або інший 
факт. Інфографіка особливо добре працює там, де необхідно показати устрій або алгоритм роботи чого-небудь, співвід-
ношення предметів і фактів в часі і просторі, продемонструвати тенденцію, показати, як щось виглядає і з чого воно 
складається, реконструювати подію, організувати великі об'єми інформації. Найпростіша інфографика – це таблиці, кру-
гові діаграми, графіки, карти, логічні схеми. Складніша інфографіка може комбінувати текстові блоки, фотографії, карти, 
таблиці, діаграми, реконструкцію подій, навіть комікси – все, що може допомогти створити повномірну графічну розпо-
відь. Інфографіку активно використовують в абсолютно різних галузях, починаючи від науки і статистики і закінчуючи 
журналістикою і освітою. Загалом, це достатньо універсальний засіб для розповсюдження концептуальної інформації. 
Але головне при її створенні – це інформація, оброблена дизайнером. Принцип побудови інфографіки – «якісна візуалі-
зація даних – включення емоцій – легке й яскраве сприйняття інформації». Сьогодні практично кожний представник за-
собів масової інформації має власний інтернет-сайт. І одним з найсучасніших форм подання інформації в них є саме 
інфографіка. Значна частина такої інформації присвячена фізико-, економіко-, політико-, історико-географічній пробле-
матиці. Також відмінним дизайном й сприйняттям відрізняються географічні карти, розроблені методами інфографіки. Їх 
використовують телевізійні канали для передач новин. До того ж, інфографіка є статичною й динамічною. Саме такі ви-
ди візуалізації інформації ми рекомендуємо застосовувати при побудові інтерактивних он-лайн презентації. Для ілюст-
рації викладеного наведемо посилання на найкращі з нашої точки зору джерела інфографічної інформації: 1) розділ 
інфографіки газети «Взгляд» [7]; 2) он-лайн ресурс «INFOGR» [15]; 3) Visualrian.Инфографика [18]; 4) інфографіка для 
телевізійних каналів Росії від «Групи МЕРКАТОР» [5]; 5) Інфографіка з сайту «Вме100слов» [6]; 6) сайт «Infographer» [12] 
та ін. Приклад інфографічного тематичного блоку наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1  Приклад тематичного інфографічного блоку «Срединно-океанічні хребти і вулканізм»  

з сайту «РИАновости» [18] 
Отже, викладач, який застосовує в своїй практиці інтерактивні засоби навчання, повинний не тільки сам бути 

впевненим користувачем персональним комп’ютером, вміти працювати в Інтернеті, але й володіти методикою конструю-
вання процесу викладання із застосуванням інтерактивного обладнання й мультимедійних ресурсів, пошуку інформації 
та її візуалізації тощо. Наукові дослідження і досвід переконливо доводять, що застосування інтерактивних засобів на-
вчання, в т.ч. альтернативних загальнопоширеним – таких, як програмний продукт  Prezi.com, інфографічних джерел 
географічної інформації, тощо – сприяє вдосконаленню учбово-виховного процесу, підвищенню ефективності педагогіч-
ної праці, поліпшеннюякості знань, умінь, навичок учнів і студентів.  І досвід цей повинний активно поширюватися, адже 
окрім дидактичних цілей, це дозволяє отримати власне душевне піднесення викладачеві, значно підвищити власну обіз-
наність в процесах й тенденціях сучасної світової системи освіти. 

Інформаційні ресурси: 
1. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / М.В. Моисеева и др. – М.: Изд. дом «Камерон», 2004. – 216 
с. 2. Инфографика от группы «Меркатор» [Электронный ресурс: http://www.mercator.ru/studio/index.php?pageID=25]. 
3. Инфографика. «Вме100слов» [Электронный ресурс: http://vmestoslov.info/ category/collection/]. 4. Инфографика: дело-
вая газета «Взгляд» [Электронный ресурс: http://www.vz.ru/infographics/]. 5. Российский сайт инфографики «Infographer» 
[Электронный ресурс: http://infographer.ru]. 6. INFOGR: Совместный проект Института Географии РАН, Научного центра 
«Геоэкология» и компании «Меркатор» [Электронный ресурс: http://www.infogr.ru/]. 7. Learn Prezi [Електронні ресурси: 
http://prezi.com/27/try/#105; http://prezi.com/learn/]. 8. Prezi.com – записки начинающего [Электронный ресурс: 
http://mainprezi.blogspot.com/]. 9. Visualrian.Инфографика [Электронный ресурс: http://visualrian.ru/site/infographics] – 
вкладка «Архив». 
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