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„Приазовський державний техн'чний ун'верситет”. Розглядаються базов' принципи побудови 
та результати роб'т з 'нформац'йного наповнення електронно' б'бл'отеки вишу.
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Постановка проблеми. !нформац'я та знання стають найважлив'шими 
стратег'чними ресурсами розвитку й одна з пров'дних ролей у формуванн' 
'нформац'йного сусп'льства належить б'бл'отец'. Стр'мкий розвиток 
'нформац'йно-комун'кац'йних технолог'й та активне 'х упровадження у 
д'яльн'сть б'бл'отеки визначае оперативн'сть ' повноту задоволення 
'нформац'йних потреб користувач'в, розширення перел'ку б'бл'отечно - 
'нформац'йних продукт'в ' послуг, зокрема видання власно' продукц'' не т'льки 
на паперовому нос'', а й в електронному вигляд'. Так' видання можуть мати 
ориг'нальний 'нтерфейс та м'стити елементи мультимед'а.

Мультимед'йн' технолог'' з ’явились на основ' комп’ютерних засоб'в 
створення, збер'гання, опрацювання та в'дтворення 'нформац'' в цифровому 
вигляд' -  текстовому, граф'чному, ауд'о- та в'деофайл'в. Засоби мультимед'а з 
початку 90-х рр. удосконалювались ' до початку XXI ст. стали основою нових
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продукт'в ' послуг, таких, як електронн' книжки ' газети, нов' технолог'' 
навчання, в'деоконференц'', засоби граф'чного дизайну, голосова та в'део- 
пошта тощо.

У Тлумачному словнику з 'нформатики зазначено: „мультимедiа -  це 
нос'' 'нформац'' й контент, як' включають комб'нац'ю р'зних форм 
'нформац'йного наповнення. Передавальне середовище 'з множинними 
формами 'нформац'йного наповнення, на в'дм'ну в'д традиц'йних форм 
друкованого або рукописного матер'алу, включае комб'нац'ю тексту, граф'чних 
зображень, ан'мац'', ауд'о- ' в'деонаповнення. Мультимед'а зазвичай 
записуеться, в'дтворюеться, в'дображаеться або передаеться р'зними 
електронними, телекомун'кац'йними й комп’ютерними пристроями, зокрема 
через 1нтернет. Частиною мультимед'а е технолог'', що дають змогу за 
допомогою комп’ютера 'нтегрувати, обробляти й одночасно в'дтворювати 
р'зноман'тн' типи сигнал'в, р'зн' середовища, засоби й способи обм'ну 
'нформац'ею. Забезпечують збер'гання величезних масив'в даних, дов'льного 
'нтерактивного доступу до 'хн'х елемент'в ' в'дтворення на екран' ПК 
в'деосюжет'в 'з звуковим супроводом” [9, с. 439].

Такий великий спектр технолог'чних можливостей зумовлюе 'х широке 
використання в р'зноман'тних видах людсько' д'яльност', а перевагами таких 
електронних продукт'в е 'хня практично необмежен'сть за обсягом 'нформац'', 
компактн'сть, зручн'сть у користуванн', довгостроков'сть, оперативн'сть 
поповнення та оновлення 'нформац''.

Б'бл'отека в сучасних умовах дедал' част'ше надае доступ до 
мультимед'йних ресурс'в, за допомогою мультимед'йних технолог'й п'дтримуе 
' просувае книжки, тому що завдяки використанню р'зноман'тних наочних 
засоб'в ц' продукти мають б'льше можливостей у в'дображенн' фактограф'чно', 
б'бл'ограф'чно' та повнотекстово' 'нформац''. Сьогодн' вже е досв'д створення 
як'сних б'бл'отечних мультимед'йних продукт'в, що в'дпов'дають не т'льки 
вимогам б'бл'отекар'в, а й оч'куванням користувач'в, адже в м'ру розвитку 
'нформац'йних технолог'й як'сн' характеристики мультимед'йних ресурс'в 
набувають дедал' б'льшого значення.

Таким чином, щоб б'бл'отека стала повноправним суб’ектом 
'нформац'йного простору, потр'бно не т'льки впровадити в ' '  д'яльн'сть 
мультимед'йн' технолог'', а й навчити б'бл'отекар'в працювати з ними, тобто 
вони мають опанувати основи мультимед'йних технолог'й аналог'чно тому, як 
вони опанували комп’ютерну грамотн'сть. „Розум'ння ситуац'' '  вм'ння 
правильно прийняти р'шення про виб'р програмного продукту, вм'ння вчасно 
перейти на новий сьогодн' так само потр'бн', як ' вм'ння створити красиво 
оформлений документ у Word або таблицю в Excel” [2, c. 6].

Одним 'з основних вид'в 'нформац'йно' д'яльност' б'бл'отеки е 
п'дготовка б'бл'ограф'чно', реферативно' та анал'тично' 'нформац'': 
б'бл'ограф'чних ' реферативних баз даних, каталог'в, б'бл'ограф'чних 
покажчик'в тощо. На портал' ДНПБ Укра'ни 'м. В. О. Сухомлинського 
створено й доповнюються так' 'нформац'йно-б'бл'ограф'чн' ресурси: „Видатш 
педагоги Укра'ни та св'ту”, ,Дедагоги-новатори”, „Видатш б'бл'отекознавц', 
б'бл'ографознавц', книжкознавц' та документознавц' Укра'ни та св'ту”. У них
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в'дображено 'нформац'ю про видатних як в'тчизняних, так ' заруб'жних ос'б. 
Користувачам запропоновано також р'зноман'тн' в'ртуальн' виставки, доступ 
до яких надано т'льки онлайн, однак 'нод' виникае потреба в представленн' 'х 
на окремих компакт-дисках.

Метою статт1 е розгляд питання застосування програмного забезпечення 
для створення мультимед'йних ресурс'в, зокрема 'нформац'йно- 
б'бл'ограф'чних, для впровадження його в практику роботи ДНПБ Укра'ни 
'м. В. О. Сухомлинського. Це дасть змогу популяризувати здобутки в галуз' 
в'тчизняно' та заруб'жно' осв'ти, педагог'ки та психолог'' й, а також сприятиме 
розкриттю фонд'в б'бл'отеки.

Виклад основного матер1алу. Сучасний ринок пропонуе р'зн' форми 
мультимед'йних продукт'в, зокрема, сайти, 'гри, в'ртуальн' виставки та 
пут'вники, презентац'', ролики, лист'вки, енциклопед'', тдручники, лекц'' та 'н. 
Залежно в'д форми, зм'сту ' призначеного для користувача ресурсу можна 
вид'лити його дом'нуюч' функц'': розважальну, осв'тню, п'знавальну та 'ншу. 
Мультимед'а -  це лише технолог'я, оболонка, в яку упорядник вкладае св'й 
контент, орган'зовуе подання матер'алу ' нав'гац'ю за ресурсам.

Сьогодн' 'снуе широкий спектр мультимед'йних продукт'в, зокрема 
„Енциклопед'я Кирила ' Мефод'я”, енциклопед'' Кол’ера та „Кругосвет” й 'нш' 
р'зноман'тн' видання, що розповсюджуються онлайн та на окремих компакт - 
дисках. Анал'з компакт-диск'в, як' надходять до б'бл'отеки, засв'дчив, що 'х 
зазвичай виготовляють так' спец'ал'зован' ф'рми, як „Квазар-М'кро”, 
„Просв'та” тощо. 1снуе також к'лька програмних платформ для самост'йного 
створення мультимед'йних ресурс'в.

Перш н'ж приступити до анал'зу спец'альних програм, призначених для 
створення мультимед'йних видань, сл'д зазначити, що це можна зробити ' без 
них. Для цього потр'бно скористатися редактором MS Word, створити певну 
к'льк'сть стор'нок у формат' HTML, об’еднати 'х посиланнями й отримати 
видання, придатне як для перегляду на локальному комп’ютер', так ' для 
розм'щення в 1нтернет'. Б'льше того, 'снують програми для об’еднання таких 
стор'нок в один файл.

iSpring Suite 8.5. Пакет компан'' „iSpring” з’явився на початку 2000-х рр. 
' призначений для створення електронних курс'в (e-Learning). Сьогодн' л'н'йка 
продукт'в м'стить профес'йн' 'нструменти для створення електронних курс'в 
iSpring Suite, систему дистанц'йного навчання СДН iSpring Online, а також 
хмарний серв'с для збер'гання та швидкого поширення презентац'й (Spring 
Cloud).

iSpring Suite -  це повний пакет 'нструмент'в для створення 'нтерактивних 
електронних курс'в, тест'в, д'алогових тренажер'в, в'деолекц'й ' скр'нкасти. 
iSpring Suite 'нтегрований в MS PowerPoint, простий ' зручний у робот'.

Програмне забезпечення дае можлив'сть:
-  створити д'алоговий тренажер для в'дпрацювання навичок 

сп'лкування з кл'ентами або партнерами;
-  зняти екран мон'тора (зробити скр'нкаст), що потр'бно для 

демонстрац'' роботи комп’ютерних програм;
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-  записати в'део з екрана, щоб додати його на слайд презентац'', 
зберегти на комп’ютер' або завантажити на YouTube;

-  створити 'нтерактивн' тести й опитування для п'двищення 
ефективност' процесу навчання;

-  записати звукову дор'жку до питань тесту в редактор', можна додати 
до пов'домлень ауд'о, зображення, формули ' налаштувати пов'домлення за 
замовчуванням для правильних ' неправильних в'дпов'дей;

-  вибрати в'дпов'дний метод публ'кац'' готових курс'в, тест'в та 
'нтерактивних: веб -  для розм'щення в Iнтернетi (сайт, блог), iSpring Cloud -  
завантаження презентац'й в „хмару” для перегляду й швидкого поширення; 
iSpring Online -  публ'кац'я в СДН iSpring (збереження у формат SCORM, AICC, 
Tin Can API для завантаження в 'нш' системи), в'део -  конвертац'я в mp4 ' 
завантаження на YouTube.

ePublisher 3000. Пакет компан'' „Г'перМетод” переважно 
використовуеться п'д час створення курс'в лекц'й для школяр'в ' студент'в, 
оск'льки не потребуе ан' матер'альних затрат, ан' витрат часу. Програма -  це 
досить простий в освоенн' редактор, який може або автоматично створити 
книжку за вже наявними розд'лами, або дае можлив'сть самост'йно створювати 
' '  верстку. Продукт п'дтримуе б'льш'сть потр'бних для верстки функц'й.

Для створення книжки сл'д мати текст у файл' формату rtf або pdf. 
Заголовки у файл' повинн' бути пронумерован' за 'ерарх'ею розд'л'в, завдяки 
чому програма зможе сформувати структуру видання й зм'ст. Програма м'стить 
40 шаблон'в оформлення електронно' книжки, що включають зовн'шне 
художне оформлення тексту, можна створити власний шаблон. Готова книжка 
збер'гаеться в двох форматах:

-  у вигляд' exe-файла, що виконуеться, який можна запустити на будь- 
якому комп’ютер' в систем' Windows;

-  у html-формат' для подальшо' публ'кац'' в !нтернет'.
Можна внести зм'ни у верстку, доповнити книжку в'деофрагментами (avi, 

mpeg4), звуком (wav, mp3), граф'кою (gif, jpg, bmp), веб-об’ектами (html, 
JavaScript, Java тощо), зовн'шн'ми (на сайти в !нтернет') ' внутр'шн'ми (на 
стор'нки книжки) г'пертекстовими посиланнями. Можна створити систему 
пошуку та словник терм'н'в. Встановивши режим в'дкриття книжки т'льки для 
читання, можна захистити ' '  в'д п'ратського коп'ювання.

HyperMethod 3.5. Ця програма призначена для розробник'в 
мультимед'йних презентац'йних додатк'в. На в'дм'ну в'д попереднього 
продукту, вона призначена для швидкого й ефективного створення 
'нформац'йних систем, презентац'йних диск'в, електронних п'дручник'в, 
дов'дник'в, енциклопед'й, де текст може бути лише одн'ею з багатьох 
складових, та 'нших додатк'в, як' м'стять елементи ан'мац'', звукового 
супроводу й в'деоролики. Програма е досить простою для освоення, не 
потребуе спец'альних навичок програмування та мае 'нту'тивно зрозум'лий 
'нтерфейс рос'йською мовою.

Внутр'шн'й механ'зм програми грунтуеться на використанн' формату 
mdb. Пакет дае змогу працювати з великою к'льк'стю формат'в:

-  текстов' (html, rtf, txt, pdf);
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-  граф'чн' (gif, jpg, bmp, wmf, emf);
-  в'део (avi, mpeg);
-  звуков' (wav, midi, mp3).

П'д час створення дов'дкових ресурс'в маемо можлив'сть орган'зовувати 
потужну систему пошуку 'нформац''. Формуючи навчальн' ресурси, можна 
створювати ' системи 'з зворотним зв’язком. Така система дасть змогу 
зд'йснювати перев'рку знань користувача. Пакет мае й 'нш' переваги, корисн' 
п'д час створення великих електронних продукт'в.

HyperMethod 3.5 поширюеться в трьох редакц'ях: стандартн'й, 
профес'йн'й ' мережев'й. Профес'йна верс'я адресована тим, хто мае справу з 
конвеером типових завдань. Тут насамперед буде важливою продуктивн'сть, 
тому пакет надае великий виб'р засоб'в автоматизац'' (так зван' „асистенти”). 
Друга перевага профес'йно' редакц'' -  засоби контролю та перев'рки, як' беруть 
на себе частину рутинно' ручно' роботи. Найдешевша верс'я програми дасть 
змогу створити повноц'нний мультимед'йний продукт, який може м'стити не 
т'льки текст, а й ан'мац'ю, граф'ку, в'део, звук. Ця комерц'йна програма за 
сво'ми функц'ональними можливостями наближаеться до л'дера -  програми 
Macromedia Director, але коштуе значно менше.

За допомогою пакета HyperMethod створено так' диски, як „Русский 
Музей. Живопись”, енциклопед'я музичних 'нструмент'в „Terra Musicalis”, 
„Русский софт 97”, „Русский софт 98”, тдручник „Социальная 
компетентность”, а також р'зн' презентац'йн' диски та електронн' каталоги 
продукц''.

Formula Graphics. Авторська система мае простий у використанн' 
граф'чний 'нтерфейс ' може застосовуватися також практично для будь-яких 
тип'в електронних ресурс'в. У програм' немае жодних обмежень на 
зображення, звук й ан'мац'ю, як' можна вбудувати в продукт. 1нформац'я на 
екран' в'дображаеться з використанням г'пертексту та граф'чних 
г'перпосилань.

Formula Graphics дае змогу:
-  створювати ресурс 'з використанням дво- ' тривим'рно' граф'ки;
-  впроваджувати ан'мац'ю й створювати за ii допомогою невелик' 'гри 

(що особливо корисно п'д час створення дитячих продукт'в);
-  створювати проектори (в'кна, в яких показуватиметься ресурс) будь- 

яко' форми, як' будуть розм'щуватимуться на робочому стол'.
Додатков' можливост' програми -  створення за ' '  допомогою окремих 

утил'т ' збер'гач'в екран'в (screensavers). Розроблен' програми можуть бути 
в'дтворен' з компакт-диска, безпосередньо через 1нтернет або вбудован' у веб- 
стор'нку.

Multimedia Builder 4.8. Продукти, створен' в ц'й програм', можуть 
м'стити граф'ку, текст, звук ' в'део. Програма мае величезну к'льк'сть 
р'зноман'тних 'нструмент'в, к'лька зм'нних шаблон'в та можлив'сть 
застосовувати до зображень безл'ч ефект'в.

П'д час створення програми формують exe-файл, що виконуеться, або 
файл у власному формат', для виконання якого використовують невеликий 
програвач. Оск'льки п'д час таких д'й в'дбуваеться стиснення даних, додатки 
168



Нayковi пращ Державно! науково-педагопчно! бiблiотeки Укра!ни iмeнi В. О. Сухомлинського. Вип. 5.

виходять дуже компактними, що дае змогу розв’язати проблему 'х передавання 
через !нтернет.

Програма працюе з' звуковими файлами, для яких 'снуе розвинена 
система команд (Play, Stop, Pause, Next тощо). Завдяки вбудованим 
можливостям програми можна без особливих зусиль створювати прост' музичн' 
програвач' будь-яко' форми й виду, що додасть ресурсу ориг'нальност'.

Macromedia Director MX 2004. Пакет Macromedia Director призначений 
для створення складних 'нтерактивних мережевих мультимед'а-додатк'в, 
зокрема презентац'й. Система мае необмежен' можливост' у сфер' оброблення 
мультимед'йних матер'ал'в ' п'дтримуе б'льш'сть популярних формат'в 
в'деоматер'алу, звуку, растрово' граф'ки, об’емних моделей ' векторних 
рисунк'в. У розпорядженн' користувач'в е дв' мови написання сценар''в, 
п'дтримка формату dvd-video, засоби публ'кац'' матер'ал'в на р'зних 
платформах. Окр'м цього, запропоноване р'шення 'нтегруеться з пакетом Flash 
MX, п'дтримуе в'дтворення в'деоролик'в у формат' dvd, дае змогу створювати 
яскрав', зм'стовн' веб-сайти й мультимед'йн' продукти, зокрема презентац''.

Засоби управл'ння ауд'о- та в'деообм'ном п'дтримують потоков' формати 
RealMedia ' використовують для налаштування панорамування й гучност' 
потокових ауд'оматер'ал'в та створення в'деоефект'в. Засоби динам'чно' 
ан'мац'' й створення геометричних ф'гур забезпечують контроль положення, 
кута повороту та масштабу моделей, осв'тлення, розстановки камер, текстур ' 
окремих заготовок для сценар''в. Iнструменти програми дають можлив'сть 
створювати видовищн' спец ефекти: туман, полум’я, вода, дощ тощо, як' 
забезпечують високу реал'стичн'сть п'д час моделювання рух'в ' механ'чних 
взаемод'й. Розробникам пропонують зручн' в'зуальн' 'нструменти та потужн' 
засоби тестування й налагодження.

Проекти можуть бути записан' на компакт-диск або збережен' в стислому 
формат' для розм'щення в !нтернет', де вони будуть доступн' користувачам.

Macromedia Authorware. Це в'зуальне середовище для розроблення 
'нтерактивних мультимед'йних навчальних програм (курс'в) та презентац'й. 
Наприклад, п'дтримуеться 'мпорт MS PowerPoint, трансляц'я створено' 
презентац'' в локальн'й мереж' або в !нтернет', 'нтеграц'я з dvd, п'дтримка 
Macromedia Flash MX та багато 'ншого.

Пакет Authorware передбачае сп'льне використання р'зних форм подання' 
матер'алу: тексту, рисунк'в, в'део та звукового супроводу. Засоби Authorware 
дають змогу дотримувати сучасних вимог, що висуваються до побудови та 
орган'зац'' систем електронного навчання. Це досягаеться завдяки розвиненим 
засобам 'нтерактивност', можливост' 'нтеграц'' з великою к'льк'стю додатк'в 
(особливо розроблених ф'рмою Macromedia), п'дтримуванню р'зноман'тних 
формат'в даних:

-  в'део: avi, mov, flc, mpeg, Quick Time, swf, Macromedia Director;
-  звук: aiff, mp3, pcm, swa , vox, wave;
-  граф'ка: gif, png, jpeg, bmp, tiff, psd, wmf, emf, Targa, Photoshop 3.0, 

xRes lrg, pict, wmf;
-  текст: rtf, txt.
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Вбудована система програмування, кр'м створення власних макрос'в, дае 
змогу працювати з ActiveX-об’ектами й WinAPI-функц'ями. Хоча в Authorware 
вбудовано мову сценар''в, його можливост' не дають змоги повною м'рою 
забезпечити створення п'дтримки практичних ' лабораторних занять. К'нцевий 
продукт е незалежним додатком, який може бути записано на диск або 
опубл'ковано в 1нтернет'.

КОМПЛЕКСИ КА1СА. Програмно-'нформац'йн' комплекси КА1СА е 
робочими 'нструментами створення електронних 'нформац'йних ресурс'в 
музе'в, орган'зац'й з охорони пам’яток, арх'в'в ' використовуються для 
'нтегрованого представлення 'нформац'йних ресурс'в установ культури 
рег'ону. Завдяки комплексам КА1СА в рамках рег'ональних проект'в 
зд'йснюеться 'нтеграц'я 'нформац'йних ресурс'в установ культури р'зних тип'в 
' в'домчо' приналежност'. Ядром 'нтеграц'' е рег'ональна енциклопед'я.

КА1СА-Енциклопед1я -  забезпечуе створення й представлення 
рег'онально' енциклопед''.

КА1СА-Арх1в -  забезпечуе формування та ведення едино' бази даних 
арх'ву, представлення в 1нтернет' електронного каталогу арх'ву, автоматизац'ю 
ведення науково-дов'дкового апарату та документооб'гу арх'ву.

КА1СА-Спадщина -  забезпечуе створення баз даних об’ект'в культурно' 
спадщини (пам’ятки арх'тектури, 'стор'' та археолог'').

КА1СА-Краезнавство -  забезпечуе формування повнотекстових 
електронних б'бл'отек 'з пошуковими можливостями баз даних. 
Використовуеться для створення та об’еднання краезнавчих електронних 
ресурс'в, як' мають р'зноман'тну тематичну спрямован'сть. Наприклад, портал 
краезнавчих ресурс'в „Ковчег” (http://inark.net/?lc=ru).

КА1СА-Аф1ша -  забезпечуе комп’ютерну технолог'ю ведення 
'нтегровано' бази даних установ культури, висв'тлення под'й культурного та 
наукового життя рег'ону, рекламно-'нформац'йне обслуговування установ 
культури, осв'ти й науки.

Для анал'зу найб'льш ц'кавим е КА1СА-Енциклопед1я. Цей комплекс е 
ун'версальним дов'дковим 'нформац'йним ресурсом, а також ядром об’еднання 
роз’еднаних 'нформац'йних ресурс'в для повноц'нного представлення 
р'зноман'тних аспект'в життед'яльност' рег'ону в друкованому вигляд' 
(брошури, каталоги, буклети), на компакт-дисках та в розширеному формат' 
'нтернет-енциклопед'й (http://www.altsoft.spb.ru/project/97309).

Для створення енциклопед'' використовують програмно-'нформац'йний 
комплекс, що складаеться з к'лькох автоматизованих робочих м'сць, як' 
працюють у локальн'й мереж'. Ядром комплексу е загальна база даних, в як'й 
створюють ' збер'гають пов’язан' м'ж собою 'нформац'йн' об’екти ' дов'дники- 
покажчики:

-  словников' статт';
-  тематичний рубрикатор статей;
-  абетковий покажчик статей (словник);
-  'менний покажчик (особи);
-  топограф'чний покажчик (топон'ми);
-  'конограф'чний покажчик: зображення й п'дписи до них;
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-  предметний покажчик (под'', орган'зац'', об’екти культурно' 
спадщини);

-  б'бл'ограф'я;
-  службов' дов'дники-покажчики.
Об’екти, що пов’язан' м'ж собою 'ерарх'чними та зм'стовими зв’язками, 

п'дтримують функц'ю множинного сп'вв'днесення: одна стаття може належати 
к'льком рубриками, мати зв’язок 'з дов'льною к'льк'стю ос'б, зображень тощо.

За допомогою комплексу КАГСА-Енциклопед'я створюють електронн' 
енциклопедичн' дов'дники 'сторичних п'дприемств
(http://vodokanal.altsoft.spb.ru/), як' м'стять перел'к статей про 'стор'ю 
становлення й сучасну д'яльн'сть п'дприемства, що розпод'ляють за 
тематичними рубриками. Значну частину енциклопед'' складають б'ограф'чн' 
нариси про прац'вник'в, як' внесли значний вклад у розвиток п'дприемства. 
Статт' про сучасну д'яльн'сть п'дприемства в'дображають його досягнення, 
розпов'даючи про освоення нов'тн'х технолог'й, випуск конкурентоспроможно' 
продукц'' та пропозиц'' нових послуг. Окрема рубрика енциклопед'' 
присвячена нагородам п'дприемства та його прац'вник'в. Ус' статт' та нариси 
бажано супроводжувати образотворчими матер'алами. Ця електронна 
енциклопед'я забезпечуе регулярне оновлення й доповнення зм'сту статей ' 
образотворчого матер'алу.

Пор'вняльн' характеристики розглянутих програм подано в таблиц' 1.
Таблиця 1

Порiвняльнi характеристики програм для створення мультимедшних видань

ПРОДУКТ РОЗРОБНИК САЙТ ПРОГРАМИ СПОС1Б ПОШИРЕННЯ

Ресурс у формат' 
HTML

Власне розроблення

iSpring Suite 8.5. „iSpring” http://www.ispring.ru/ Платна
ePublisher 3000 „ГшерМетод” www. hypermethod. ru
HyperMethod 3.5 „ГшерМетод” www.hypermethod.ru
Formula Graphics www.formulagraphics.com Умовно безкоштовна, 

поширюеться через Iнтернет.
Multimedia Builder 4.8 Mediachance

Multimedia
www.compactdraw.com умовно-безкоштовна, проте 

незареестрована верс'я 
повн'стю функц'ональна 
т'льки протягом 30 дн'в

Macromedia Director 
MX 2004

Macromedia http://www.macromedia.co
m

shareware

Macromedia Authorware Macromedia http://www.macromedia.co
m

shareware

Комплекси КАГСА ВАТ „Альт-Софт”
(Санкт-Петербург,
Рос'я)

http://www.altsoft.spb.ru/
або
http://www.matriks-
pres.com.ua/index.php/siste
ma-kaisa

Платн'

Висновки. Отже, в !нтернет' 'снуе досить велика к'льк'сть сайт'в, де 
б'льш-менш докладно описано як зазначен' вище програми, так ' т', про як' не 
йшлося, та серед яких е не менше, а часто нав'ть б'льш потужн' системи. Проте 
сл'д враховувати, що б'льш'сть 'з названих програм е платними ' потребують 
в'д користувача знання основ програмування.

П'дсумовуючи, зазначимо таке:
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-  програму iSpring Suite 8.5 використовують для створення лекц'й та 
в'деоролик'в презентац'й;

-  програму ePublisher 3000 використовують п'д час створення книжок, 
зокрема курс'в лекц'й для дистанц'йного навчання;

-  програма Formula Graphics доступна через 1нтернет, аде не 
п'дтримуеться розробниками, оск'льки вони працюють над створенням ново';

-  продукти HyperMethod 3.5 (профес'йна верс'я) та Multimedia Builder 4.8 
дають змогу створити повноц'нний мультимед'йний продукт ' можуть бути 
корисними для тих прац'вник'в б'бл'отек, як' працюють над створенням 
в'ртуальних виставок, презентац'й та 'нших мультимед'йних ресурс'в;

-  продукти ф'рми Macromedia призначен' для створення 'нтерактивних 
мультимед'йних навчальних програм (курс'в), складних 'нтерактивних 
мережевих мультимед'а-додатк'в, зокрема презентац'й, ' розрахован' винятково 
на профес'онал'в;

-  комплекс КА1СА-Енциклопед'я призначений для створення 'нтернет- 
енциклопед'й, як' також можуть бути представлен' в друкованому вигляд' та на 
компакт-дисках. Його можна використовувати для таких великих проект'в, як 
'нформац'йно-б'бл'ограф'чн' ресурси „Видатн' педагоги Укра'ни та св'ту”, п'д 
час створення ун'версального дов'дково-'нформац'йного ресурсу, 
енциклопедичного дов'дника ДНПБ Укра'ни 'м. В. О. Сухомлинського тощо.

Технолог'' мультимед'а сьогодн' е ефективним засобом розвитку ' осв'ти 
особистост'. Застосування мультимед'йних продукт'в позитивно впливае на 
процеси залучення до читання. Створення, поширення та активне використання 
мультимед'йно' продукт' впливае на 'нновац'йне перетворення б'бл'отечно- 
б'бл'ограф'чного обслуговування, дае можлив'сть виявити творчий потенц'ал 
профес''.

Освоення мультимед'йно' технолог'' б'бл'отеками в'дбуваеться досить 
пов'льно. Це зумовлено браком профес'йних знань у б'бл'отечних фах'вц'в про 
технолог'' створення мультимед'йного продукту та недостатн'м ф'нансуванням 
б'бл'отек, застар'лою комп’ютерною техн'кою, в'дсутн'стю л'ценз'йного 
програмного забезпечення тощо. Але майбутне б'бл'отек -  це нов' технолог'', 
'нформац'йн' мереж', електронн' ресурси.
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