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mozaBook допомогаmozaBook
Що таке mozaBook?
mozaBook – це інтерактивна презентаційна 
програма. З її допомогою можна легко створювати 
та проводити видовищні уроки. 

У mozaBook Ви можете в кілька кліків відкрити цифрові підручники 
та доповнити їх цифровим вмістом: відео, аудіо, 3D-сценами та завданнями. 

Ви можете створювати видовищні презентації, конспекти уроків 
та оригінальні завдання, які зацікавлять учнів і допоможуть більш  
легко засвоїти тему.

mozaBook чудово підходить 
 для використання на інтерактивних 
дошках та комп'ютерах, як 
у навчальних закладах, так і вдома.

Ви можете створити презентацію 
в комфорті свого дому, а наступного 
дня використовувати її на заняттях.

Онлайн-синхронізація дає 
можливість отримати доступ  
до всього вашого  
контенту з будь-якого  
комп'ютера, на якому  
встановлено  
mozaBook.

Які можливості пропонує програма?
У програмі Ви зможете не тільки створювати свої презентації, але й імпортувати наявні 
у вас PDF файли та збагачувати їх інтерактивними додатками з mozaLibrary. Це зробить 
їх візуально та інформаційно наповненими та захопливими.
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mozaBook допомогаmozaWeb
Онлайн-платформа для домашнього навчання
mozaWeb - це частина освітньої системи mozaLearn,  
що призначена для навчання та підготовки вдома.  
Використання mozaWeb робить домашнє навчання  
більш цікавим, приємним та ефективним.

•  Відразу після простої реєстрації Ви зможете ознайомитися 
з захоплюючим інтерактивним світом mozaWeb, проте, 
для повноцінного використання всіх можливостей програми, 
необхідно оформити підписку.

•  Ви зможете через будь-який браузер, в режимі онлайн 
отримувати доступ до того ж освітнього контенту, яким 
Ви користувалися у mozaBook.

•  Ви зможете відкривати і переглядати свої цифрові підручники 
та відтворювати пов'язаний з темою інтерактивний вміст 
(3D-сцени, освітні відео, аудіофайли, завдання).

Медіа-бібліотека
Ви можете користуватися тисячами інтерактивних додатків 
у медіа-бібліотеці: обирати потрібні саме для Вас та відразу 
відтворювати їх у вбудованому в mozaWeb медіа-програвачі.

• Понад 1200 інтерактивних 3D-сцен

• Сотні відео

• Малюнки, аудіоматеріали, завдання та інший освітній контент.

Інструменти та ігри
Ви можете отримати доступ до більш, ніж сотні тематичних 
інструментів та ігор, які надають унікальну можливість 
практичного вивчення предметного матеріалу  
та поглиблення вже отриманих знань.

3



1

mozaBook

2

3

mozaBook допомогаВстановлення

Код активації mozaBook
Код активації є підтвердженням того, що Ви є авторизованим 
користувачем. З одним кодом активації програма mozaBook 
одночасно може бути запущена тільки на одному комп'ютері. 
(Для отримання додаткової інформації див. стор. 59.)

Підказка
Під час першого запуску mozaBook введіть код активації , який ви отримали, 
коли придбали програмне забезпечення. Якщо у вас немає коду активації, 
оберіть режим Демо . Для перевірки коду активації потрібне підключення 
до Інтернету.

Просте встановлення
Завантажте програму для встановлення mozaBook з веб-сайту Mozaik 
Education. Запустіть інсталяційне програмне забезпечення та дотримуйтесь 
інструкцій . Після завершення встановлення Ви зможете запустити 
програму, натиснувши значок на робочому столі.

Системні вимоги

•   ПК або ноутбук
•   ОС: Windows 7 або новіша версія
•   200 Мб вільного місця на диску для онлайн використання 

та 2 ГБ для використання в автономному режимі без книг 
(пакунки з цифровими книгами та додатковими онлайн-
послугами потребують додаткових 20–80 Мб на книгу; для 
пакетів з офлайновими додатками потрібно 1–2 ГБ на книгу)

•   мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті
•   процесор Intel Pentium 4, AMD Athlon або новіші версії
•   відео карта для 3D, мінімум 256 MB
•   Роздільна здатність дисплея: мінімум 1024 x 768
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mozaBook допомога

Створення акаунта mozaWeb
Для створення акаунта mozaWeb натисніть на кнопку Створити 
нового користувача  при першому запуску mozaBook. 

Введіть свої дані , а потім клікніть на кнопку Створити . 

На електронну пошту Вам будуть відправлені ім'я користувача  
та пароль, використовуючи які, можна увійти і на портал mozaWeb. 

При створенні акаунта mozaWeb ім'я користувача і пароль 
генеруються автоматично. Однак, після входу в mozaWeb пароль 
можна змінити в меню профіля.

Акаунт mozaWeb
Що таке акаунт mozaWeb?
Акаунт mozaWeb — це обліковий запис онлайн-користувача, який 
дозволяє отримувати доступ до інтерактивного вмісту медіатеки 
mozaBook (3D-сцени, відео, звуки, зображення та інтерактивні вправи) 
та ділитися вмістом, створеним на декількох комп'ютерах.

Ви можете використовувати свій акаунт для входу у mozaWeb, де ви 
отримаєте доступ до цифрових підручників та іншого інтерактивного 
контенту без використання mozaBook.

Якщо у вас вже є акаунт mozaWeb, введіть своє ім'я користувача 
та пароль . Якщо у вас ще немає акаунту, створіть його.

Підказка • Ви можете завантажити свої презентації у ваш акаунт 
mozaWeb. Тоді їх завжди можна відкрити на будь-якому комп'ютері, 
на якому запускається mozaBook. Ви можете вибрати налаштування, 
щоб усі зміни в презентаціях автоматично зберігалися також і у вашому 
акаунті. Тоді ваші презентації будуть завжди синхронізованими.
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mozaBook допомогаЛокальний користувач mozaBook
Створення локального користувача mozaBook
Для того, щоб Ви змогли користуватися mozaBook на своєму 
комп'ютері, Вам необхідно створити локального користувача,  
що використовується для входу під час запуску програми.

Після входу Ви зможете:

•  створювати свої презентації, 
•  зберігати зміни, 
•  налаштовувати інтерфейс користувача. 

Введіть мову, на якій Ви будете використовувати програму,  
ім'я користувача , пароль , та виберіть собі аватар .

Декілька локальних користувачів 
mozaBook
На одному комп'ютері можна створити  
декілька локальних користувачів.  
До користувачів Ви можете підключити:

•  вже існуючий акаунт mozaWeb , 
•  новий акаунт mozaWeb .

Ви можете пропустити цей крок . У свій  
акаунт mozaWeb Ви також можете увійти через 
пункт mozaWeb аккаунт  у Налаштуваннях.

Підказка
Якщо Ви використовуєте mozaBook на декількох різних комп'ютерах, 
то буде доцільним підключити своїх локальних користувачів  
до одного акаунта mozaWeb, таким чином, Ви зможете бачити  
свої наробки на всіх комп'ютерах.
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mozaBook допомогаЗапуск mozaBook
Вхід
Оберіть мову, на якій Ви хочете використовувати mozaBook ,  
і, в разі необхідності, змініть маштабування на екрані вашого  
пристрою . Виберіть свій аватар  та введіть пароль . 

Після цього ви зможете:

•  вибрати видання, яке хочете відкрити . 

•  створити нову презентацію . 

•  продовжити роботу з того містя, де перервали її в останній раз . 

•  у разі необхідності – створити нового локального користувача.

Вибір видання
Прокручуючи нижню панель, Ви можете вибирати доступні Вам 
видання та презентації. Якщо список надто довгий, у Вас є можливість 
фільтрувати його за тематикою, класами та типами видань . 

Щоб відкрити видання, клікніть на його обкладинку або іконку . 
Тут же можна вибрати функцію створення нової презентації. 

Якщо Ви хочете закрити програму або повернутися на сторінку  
входу, натисніть на іконку х у верхньому правому куті .
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mozaBook допомогаКарта екрану

5. Нова сторінка  
зошита (презентації)
Тут ви можете створювати 
нові та додавати сторінки до 
вже існуючих презентацій.

1. Вкладки публікацій
Ви можете відкрити кілька 
видань одночасно і кліком 
на вкладку вибрати видання, 
котре хочете зрробити активним.

4. Панель інструментів
Панель інструментів надає швидкий 
доступ до певних функцій програми.

10. Панель задач
Тут відображаються усі відкриті 
вікна та публікації.

7. Мультимедійний рекордер
З його допомогою Ви можете зберігати 
знімки екрану або його частини, створювати 
аудіозаписи та записувати відео.

12. Креативні інструменти 
для малювання
За допомогою вбудованих функцій 
можна створювати ілюстрації 
до підручників і презентацій.

3. Налаштування
Налаштуйте програму так,  
щоб вона найкраще  
відповідала вашим потребам.  
Це зробить вашу роботу 
швидкою та приємною.

11. Пенал
Тут ви можете легко отримати 
доступ до інструментів 
малювання.  
Видаляти вибрані елементи 
можна перетягуванням у корзину.

9. Активні інструменти
Вибрані інструменти можна 
закріпити у презентаціях як 
значки чи мініатюри. А звідти 
їх буде зручно відкривати.

8. Допомога
Тут Ви можете знайти корисні 
поради та інструкції щодо 
використання всіх функцій програми 
mozaBook. Відеодопомога покаже, 
як засвоїти управління програмою 
та інструментами.

6. Медіа-бібліотека
Тут містяться різні інтерактивні 
навчальні матеріали: 3D-анімації, 
фото, відео та аудіо-файли.

2. Інструменти
Інтерактивні інструменти та ігри, 
які покращують візуальне 
сприйняття інформації та 
дозволяють учням проводити різні 
експерименти. Інструменти можна 
використовувати у презентаціях 
та публікаціях mozaBook.
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mozaBook допомогаЯк відкрити публікацію?
1. Де знайти публікації?
Натисніть значок "Відкрити" на Панелі інструментів . 
У меню, що відкрилося, виберіть пункт Книги,  
щоб відобразити доступні публікації .

Використовуйте вкладки, щоб переключатися  
між книгами та презентаціями .

5. Як закрити публікацію?
Натисніть на значок x біля заголовка публікації .

Ви також можете закрити свої публікації через  
Панель задач .

2. Як відкрити публікацію?
Натисніть на публікацію, щоб відкрити її .

Якщо список публікацій надто довгий, то  
скористайтеся розташованими у заголовку фільтрами 
і відсортуйте публікації за темою або оцінкою .

4. Як зберігати публікації?
Натисніть на іконку Відкрити на панелі інструментів  
та виберіть пункт Зберегти у випливаючому меню .

Також Ви можете зберегти зміни у Панелі задач ,  
натиснувши на іконку дискети поруч із заголовком публікації.

3. Як переключатися між відкритими публікаціями?
Можна переключатися між публікаціями  
за допомогою вкладок  
у заголовку  
в головному вікні .

Також Ви можете  
переключатися  
між відкритими  
публікаціями  
за допомогою значка  
Панелі задач .

Ви також можете відкривати власні файли 
у форматі PDF у меню «Імпорт / Експорт»  
і використовувати їх у своїх презентаціях.
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mozaBook допомога

Функція імпорту PDF та PPT
Програма mozaBook дозволяє імпортувати файли у форматах PDF  
та PPT. Відскановані файли можна використовувати так само, як зошити 
та вбудовані книги mozaBook: у них можна малювати та збільшувати 
фрагменти, на їхніх сторінках можна розміщувати інтерактивні додатки 
з Медіа-бібліотеки mozaBook.

•  Ви можете додатково редагувати слайди в імпортованих PPT-файлах.

•  Якщо Ви користуєтеся підручником у форматі PDF, його також можна 
використовувати у програмі mozaBook.

Імпорт PDF
Натисніть на значок Відкрити  на панелі інструментів  
та виберіть пункт Імпорт PDF у меню Імпорт / Експорт .

Знайдіть потрібні файли у вікні бібліотеки медіафайлів . 
Ви можете шукати файли на власному комп'ютері   
або навіть просто в Інтернеті .

Відкрити вибраний файл PDF можна натиснувши кнопку  
«Імпорт» або «Завантажити» .

Збереження PDF-файлу у вигляді зошита mozaBook
Імпортований PDF-файл можна зберегти у вигляді зошита .

Для цього необхідно назвати його, додати зображення обкладинки,  
вибрати тему, оцінку та опис.

Після цього Ви зможете знайти цей PDF-файл серед своїх зошитів.

Імпорт PDF та PPT файлів 10
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mozaBook допомогаНавігація у публікаціях
1. Основні навігаційні функції
Щоб перейти одразу на бажану сторінку після 
відкриття публікації, Ви можете скористатися 
стрілками  або меню Номер сторінки , 
розташованого на панелі інструментів.

2. Заголовки та мініатюри сторінок
Натиснувши на іконку Зміст  на панелі інструментів, 
Ви можете відкрити зміст видання. 

За допомогою вкладок  у заголовку вікна можна 
перемикатися між текстовим змістом та мініатюрами 
сторінок. Натиснувши на мініатюру вибраної сторінки , 
можна перейти до перегляду її змісту.

3. Перегляд, збільшення
Ви можете збільшувати розділи 
сторінки, текстові поля та зображення, 
натискаючи на них.

Використовуйте меню перегляду 
сторінки , щоб:

•  збільшувати розділи сторінки,

•  переключати режими перегляду: 
одно- чи двохсторінковий або однієї 
чи двох книг одночасно.

В режимі перегляду кількох публікацій міняти їх 
місцями можна за допомогою стрілки  в заголовку. 
Одночасно відкривати можна не більше 6-ти 
публікацій.

4. Маска
Під час презентацій можна скористатися функціями 
тимчасового маскування частини (8) чи цілої сторінки, 
а також видалення або затемнення фону. 

Щоб переглянути опції, натисніть на іконку Маска 
на панелі інструментів . 

Ви можете вибрати прямокутну або еліптичну форму 
маски, а також змінити її розмір і перемістити в будь-яку 
частину сторінки або створити інверсну маску .

11
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mozaBook допомогаОновлення видань
Оновлення видань
Вміст деяких публікацій mozaBook може змінюватися  
(наприклад, може доповнюватися новою інформацією  
та додатковими матеріалами), що робить необхідним  
оновлення цих публікацій.

Після входу в mozaBook ви побачите таке оновлення в інтерфейсі 
вибору книг .

Обравши публікацію та натиснувши кнопку Завантажити , 
Ви зможете легко її оновити.

Підказка • Відстежувати поточний стан публікацій можна 
у меню Книги , натиснувши кнопку Відкрити. Також там можна 
керувати оновленнями та завантаженнями .

Синхронізація зошитів (презентацій)
Якщо Ви використовуєте в своїх зошитах функцію синхронізації, 
то, як і при оновленні видань, програма буде повідомляти Вам 
про наявність у Вашому акаунті нової версії будь-якого  
з Ваших зошитів. 

12
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mozaBook допомогаНові книги

•  Якщо отриманий код активації не призначено Вашому mozaWeb 
акаунту, в меню Додати нову книгу виберіть функцію Код 
активації . У спливаючому меню введіть код активації , 
а потім завантажте книгу! Книга буде підключена до Вашого 
mozaWeb акаунта і стане доступною також з іншого комп'ютера.

Купівля нових публікацій
Ви можете придбати нові видання mozaBook через інтернет-магазин 
mozaWeb. Після покупки їх можна завантажувати на ваш комп'ютер 
за допомогою програми mozaBook.

•  Щоб придбати, увійдіть до mozaWeb під іменем свого користувача 
та паролем облікового запису.

•  Оберіть потрібні Вам публікації у інтернет-магазині,  
а потім дотримуйтесь інструкцій для здійснення покупки.

•  Коди активації обраних  
публікацій будуть надіслані  
Вам електронною поштою  
після завершення покупки.

Підказка
Щоб відкрити інтернет-
магазин у mozaBook,  
натисніть піктограму Додати 
нову книгу  та оберіть 
опцію Покупка в інтернеті .

Завантаження нового видання у mozaBook
•  Після того, як Ви зробите свою покупку та активувуєте публікацію 

за допомогою коду активації на сайті mozaWeb, увійдіть у mozaBook, 
використовуючи ваш локальний ідентифікатор користувача, який 
підключено до облікового запису. 
Як і у випадку оновлення публікації, програмне забезпечення покаже, 
що Вам доступна нова публікація в інтерфейсі вибору книг . 
Виберіть публікацію та натисніть значок Завантажити .

5
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mozaBook допомогаЕкстра вміст
Екстра вміст публікацій
У виданнях mozaBook заздалегідь вставлені іконки  
вбудованого цифрового змісту та ілюстративних матеріалів 
(3D-сцени, відео, аудіоматеріали, картинки і т. д.).  
Обраний зміст відкривається кліком на його іконку.

•  Екстра вміст робить уроки більш видовищними, підвищує 
рівень наочності та успішності навчального процесу.

3D-моделі 
З їхньою допомогою можна познайомитися з давніми та сучас-
ними знаряддями праці та механізмами, здійснювати прогулянки 
в минулі століття чи зазирнути в таємниці людського тіла.

•  3D-моделі можна обертати та збільшувати.

•  Вони мають зрозумілий користувацький інтерфейс.

•  У багатьох 3D-моделях можна вмикати анімацію  
та голосовий супровід.

Відео 

Серед доданого до публікацій контенту є також  
і відео різної тематики:

•  фізика, хімія та біологічні експерименти,

•  відео природи, документальні та навчальні відеоролики,

•  казки, літературні твори, кінематографічні уривки та інші 
відеоролики.

Публікації можуть також мати у собі вбудовані аудіофайли, малюнки, 
зображення, пояснювальні ілюстрації та інтерактивні вправи.

Користувацький зміст та робочі аркуші
Окрім вбудованих додаткових можливостей, медіа-бібліотека 
також дозволяє вставляти в публікації власні матеріали. 
Наприклад, Ви можете використовувати редактор тестів 
або інструменти для створення власних робочих аркушів,  
а потім вставити їх у свої публікації .

14
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Динамічні екстра доповнення
Програма mozaBook може автоматично доповнювати 
відкриті публікації та PDF-файли матеріалами, 
що пов'язані з публікацією.

Натисніть на значок Екстра  на панелі інструментів 
та активуйте відображення динамічних додатків  
у спливаючому вікні.

Як вибрати?
У вікні Динамічні екстра  програма запропонує  
список екстра змісту, що відноситься до поточного 
видання. 

Подвійним кліком на пункти списку  Ви можете  
відкрити і вибрати саме ті доповнення, які Вам потрібні. 

Як можна підвищити ефективність пошуку?
•  Оцінюйте результати пошуку, змінюючи кольорові 

зірочоки поруч з ними .

•  Задавайте нові ключові слова  і оновлюйте список .

Вибрані екстра-доповнення Ви можете просто 
перетягувати  у свій зошит чи на сторінки своїх книг.

Підказки
•  Якщо Вам не вдається знайти потрібні додаткові матеріали  

серед запропонованих, Ви можете відкрити медіа-бібліотеку  
та спробувати знайти їх там.

•  Коли Ви імпортуєте PDF-файли, то активуйте функцію динамічних 
додатків, щоб мати список доступних додатків одразу після 
відкриття файлу.

Динамічні екстра доповнення 15
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mozaBook допомога3D-сцени
1. Де можна знайти 3D?
Натисніть на іконку медіа бібліотеки на панелі інструментів   
та виберіть пункт 3D у меню . У вікні, що відкрилося, двічі натисніть 
на вибрану 3D-сцену у Медіатеці, щоб її переглянути. Також Ви можете 
одразу перетягнути обрану 3D-анімацію до відкритої публікації.

Пошук за 
тематикою.

2.  Фільтри та пошук
Показані видання можна 
фільтрувати за темами (3) або 
за класами у спадному меню.

Якщо Ви шукаєте конкретну 
3D-сцену, виберіть меню 
Пошук .

16
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mozaBook допомога3D-сцени • Меню
1. Де можна знайти 3D-меню?
На панелі інструментів натисніть значок Інструменти  
та виберіть 3D-меню . Переглядати 3D-сцени можна 
прокручуючи 3D-меню пальцем.

Виберіть тему!

2.  Як шукати?
Для вибору теми використовуйте значки внизу 3D-меню . 
3D-меню переміститься до 3D-сюжетів обраної вами теми. 
Клікніть по назві, щоб відобразити та вибрати потрібні 3D .

3. Як відкрити 3D-анімацію?
Натисніть на обрану 3D-сцену, 

щоб відкрити збільшене зображення 
попереднього перегляду. Для запуску 

сцени, натисніть кнопку Пуск . 
Ви можете повернутися до 3D-меню, 

натиснувши на будь-яку іншу частину 
зображення попереднього перегляду.

17
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mozaBook допомога3D-сцени • Відтворення
Широкий діапазон налаштувань
Ви можете змінювати налаштування перегляду 
3D-анімацій.

•  Регулюйте яскравість вертикальною прокруткою 
у верхньому лівому чи правому куті .

•  Змінюйте розміри моделі протягуванням  
по вертикалі у лівому або правому краї 3D-анімацї , 
або за допомогою двох пальців.

•  Обертайте модель рухами по центру моделі  
та встановіть потрібний вигляд.

•  Також Ви можете вибирати передвстановлені  
вигляди в нижньому рядку вікна .

•  Ще більше можливостей Ви знайдете в швидкому 
меню, натиснувши на нижній лівий або правий кут 
анімації .

Підказки
Відкривайте інформацію та титри до потрібної 3D-анімації 
або шукайте пов'язані з нею моделі за допомогою іконок 
у верхній частині .
Активуйте в швидкому меню функцію Прослухати , потім 
натисніть на титри Моделі  та прослухайте їх. Переглядайте 
вбудовані анімації та прослуховуйте голосовий супровід . 
Натисніть на кнопку Вікторина на нижній панелі, щоб 
відповісти на питання вікторини  та виконати різні  
типи завдань, що стосуються цієї анімації.

18
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mozaBook допомога3D-сцени • Екстра
Функція прогулянки
У деяких 3D-анімаціях Ви можете здійснити прогулянку 
та ознайомитися з анімацією зсередини .

•  За допомогою джойстика  в нижній частині екрану можна прогуля-
тися вулицями Акрополя або помилуватися краєвидом з вежі Бастилії. 

•  Рухатися у анімаціях можна також натискаючи на довільно  
вибрані в них точки.

Підказка • Якщо під час відтворення 3D-сцени натиснути  
на іконку Cкріншот , то Ви зможете вставити поточну сцену  
у вигляді зображення на сторінку вашого зошита чи підручника. 
У швидкому меню Ви можете змінити розмір вставленого  
зображення, а також перемістити чи відкрити його.

Інтерактивні моделі  
на сторінках книг
Ви можете вставляти  
вибрані інтерактивні елементи  
3D сцен на сторінки навчальних  
посібників та підручників.  
Після вставки ці елементи будуть 
працювати як незалежні компоненти 
без фону чи обведення.

Натисніть на іконку книги  у заголовку 
3D-сцени та перетягніть потрібний Вам 
елемент  на одну зі сторінок вашої 
публікації .
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mozaBook допомогаВідео • Медіа-бібліотека
1. Де знайти відео?
Щоб відкрити медіа-бібліотеку, натисніть  
на значок Медіа  на панелі інструментів  
та виберіть пункт відео  у меню.

2.  Пошук і відтворення відео
Ви можете шукати відео за темою у меню Тематика . Якщо ви шукаєте  
якесь конкретне відео, то скористайтесь полем пошуку у головному вікні   
або у програвачі .

Двічі натисніть на відео, яке ви вибрали, щоб його відтворити. 
Ви можете вставити або перетягнути відео у відкриту книжку чи зошит .

Також можете переглядати схожі за тематикою відео .

Пошук  
за тематикою.

Підказка
Ви можете вставити  
відео у свою публікацію  
у вигляді маленької або  
великою іконки, зображення  
або інтерактивного елемента.

20
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mozaBook допомога

1. Де знайти відео?
Натисніть на іконку Інструменти  на 
Панелі інструментів та виберіть розділ 
Відео у меню .

Перегляньте відеоролики, гортаючи 
бібліотеку, виберіть відео та натисніть 
на нього, щоб почати його відтворення .

2. Пошук і відтворення відео
Виберіть тему за допомогою значків у вікні Відео бібліотеки . 
Натисніть на назву, щоб відобразити та вибрати пов'язані відео.

Натискайте на відео, щоб його відтворити.  
Призупиняти відео можна натиснувши на його центр .

Щоб швидко перемотати і перейти на потрібний фрагмент  
відео (6), натисніть на праву або ліву сторону вікна. .

Підказки 

Ви можете включити повноекранний режим.

Ви можете відобразити пов'язані відео.

Ви можете повернутися до відео бібліотеки.

Відео • Відео-бібліотека 21
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mozaBook допомогаШари

Підказка • З розділу Пов'язаний зміст  Ви можете відкрити 
зошити та завдання, які підходять для видання за тематикою, 
використовуючи Медіа-бібліотеку.

3. Синхронізація та спільний доступ
Ви можете зробити свої власні шари  
доступними для інших, завантаживши їх  
на mozaWeb і зробивши їх загальнодоступними. 
Для цього натисніть значок Відкрити на панелі  
інструментів  та виберіть Поділитися у меню . 

Якщо у вас активна автоматична синхронізація , то Ваші шари 
будуть автоматично зберігатися у вашому акаунті mozaWeb. 
Це дозволить синхронізувати ваші публікації. 

Якщо Ви не маєте підключення до Інтернету, то зможете 
синхронізувати свої публікації з меню синхронізації  
за допомогою флеш-пам'яті .

1. Шари у публікаціях
Шари — це один із засобів покращення базових публікацій  
широким спектром контенту. Шари будуються один на одному 
і можуть бути як включені, так і вимкнені.

•  В таких, пов'язаних з виданням шарах , mozaBook зберігає  
різний екстра вміст (зображення, відео, 3D-сцени, вправи і т. Д.).

•  Деякі публікації можуть містити шари з рішенням завдання.

•  Малюючи чи виділяючи щось у публікації, або доповнюючи 
її додатковим вмістом, ви можете створювати власні шари  
(Мої шари) .

•  Ви можете надавати доступ до своїх шарів іншим користувачам чи, 
навпаки, користоватися шарами інших (при умові, що вони нададуть 
Вам доступ) .

2. Використання шарів
Для управління шарами натисніть 
на іконку Шари , що на панелі 
інструментів.

У цьому меню ви знайдете  
доступні Вам шари публікації 
і зможете їх відобразити.
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mozaBook допомогаІнструменти
1. Де знайти Інструменти?
Натисніть значок Інструменти на панелі інструментів .

Використовуйте  
вкладки для перемикання 
між інструментами  
та іграми .

Підказка • Перетягніть інструмент у свій підручник чи зошит 
і використовуйте його під час підготовки презентацій . 

3.  Збереження стану та вставка інструментів
Зберігайте поточний стан інструмента (наприклад, підготовлений експеримент 
або встановлений вигляд), вставивши його у відкриту публікацію за допомогою 
меню Вставити для інструмента . Ви можете вставити інструменти у вашу 
публікацію у вигляді маленьких або великі значків , зображення або 
інтерактивного елемента. Якщо ви вставляєте інструмент як інтерактивний 
елемент , то його можна використовувати у своєму зошиті.

2. Як знайти  
потрібний інструмент?
Для сортування інструментів  
за предметом або оцінкою  
використовуйте фільтри .

Змініть вигляд   
та скористайтеся посібником  
mozaBook та відео-посібником ,  
якщо вам потрібна допомога  
з використанням інструментів.

Якщо ви позначите інструмент  
як улюблений  та відповідно  
відсортуєте інструменти , то такий інструмент буде розміщений на початку переліку.
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mozaBook допомогаТипи інструментів
Розвиваючі ігри
Ці інструменти спрямовані на розвиток навичок 
найменших учнів, які можуть в ігровій формі 
на практиці засвоювати  
отримані знання.

Візуальні  
інструменти

У ці збірки входять  
всі інструменти,  

що є необхідні 
для викладання 

шкільних предметів.

Практичні інструменти
Дають можливість практично застосувати  
і закріпити отримані на уроках знання виконанням 
завдань. Програми самостійно фіксують та оцінюють 
правильність виконання завдань і учні негайно 
отримують повідомлення про свої результати.

   Інструменти 
для віртуальних 
експериментів
За допомогою  
найбільш складних 
інструментів mozaBook  
на дошці або комп'ютері 
можна моделювати 
реальні досліди.

mozaTools
Музичні інструменти

mozaTools
Електропанель

mozaTools
Таблиця множення
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mozaBook допомогаІнструменти • Машина часу
Подорож у часі
Інструмент Машина часу показує у різних виглядах  
відомих людей та історичні постаті.

Хронологічний вигляд • люди відображаються  
на часовій шкалі, згруповані за видами діяльності .

Вигляд взаємозв'язків • більше 30–40 особистостей 
відображаються на основі критеріїв фільтрації щодо даних 
певної особи. Переміщуючи іконки , Ви можете змінити 
значення критеріїв фільтрації у меню Налаштування .

Як це працює
Відкрийте машину часу. 
Прокрутіть шкалу часу,  
щоб побачити відомих діячів історії.

Використовуйте значки на панелі  
інструментів , щоб переключатися  
між режимами відображення.

Якщо шукаєте конкретну особу, скористайтесь пошуком . Вікторина
•  Натисніть кнопку Вправа .

•  Оберіть особу, з якою будуть пов'язані 
запитання. Використовуйте функції  
пошуку  та фільтр .

•  Виберіть тип завдань та запустіть гру.

У вас є ліміт часу для відповідей на запитання, 
під час гри допускається тільки три 
неправильних відповіді. Ви можете додатково 
редагувати вправи у редакторі завдань.

Натисніть на персонажа ,  
щоб отримати доступ до інших функцій 
у спливаючому вікні .

Перехід до перегляду відносин 
із зазначеною особою.

Відкриття відповідної статті Wikipedia.

Відображення іншої інформації  
та подій, пов'язаних з вибраною  
особою.
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mozaBook допомога

Видовищні досліди та ігри
Інструмент Механіка використовується для вивчення законів 
динаміки, різних сил та типів руху в реалістичному середовищі.

Відкрийте інструмент Механіка. Використовуйте об'єкти в наборі 
інструментів , щоб встановити початковий стан експерименту.

•  Перетягніть  вибрані вами об'єкти на стіл.
•  При потребі Ви можете розвертати їх   

або змінювати їхній розмір.
•  У швидкому меню певного об'єкта Ви можете знайти додаткові 

параметри , які дозволяють копіювати, видаляти та 
блокувати об'єкти, а також встановлювати їх властивості.

Натисніть на іконку Відтворення , щоб почати експеримент.

Швидко та просто
Натисніть на значок будинку , щоб вибрати попередньо  
встановлений експеримент або гру та натисніть на іконку Відтворення.

Ви можете вставити експеримент або  
гру у вигляді малюнка до свого зошита .

Експериментуйте
Що станеться, якщо змінити

•  властивості експериментальних 
інструментів ,

•  швидкість відтворення  або

•  величину гравітаційної сили ?

Інструменти • Механіка 26
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mozaBook допомогаІгри
1. Як знайти ігри?
Натисніть значок Ігри на панелі інструментів .

Використовуйте вкладки для перемикання між 
інструментами та іграми .

2. Знайдіть 
найкращі ігри
Виберіть потрібну вам 
гру з великого переліку 
математичних,  
логічних та інших ігор.

Натисніть на гру,  
щоб її розпочати.

Насолоджуйтесь!

3. Опис гри
Натисніть на знак питання , щоб прочитати опис гри.

Підказка
Ви можете вставляти ігри в свої 
публікації у вигляді маленьких 
або великих значків, зображень 
або інтерактивних елементів .
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mozaBook допомогаІнструменти для малювання
1. Де знайти інструменти для малювання?
Ви можете відкрити інструмент малювання декількома способами. 
Натисніть на панелі інструментів на іконку Олівця , Пенала   
або в будь-якому нижньому кутку екрана .

Натисніть на Чарівну шапку  для доступу до інших функцій!  
Цей значок зустрічається також і в інших місцях, з її допомогою 
Ви зможете переключатися між простими та складними версіями.

2. Для чого це використовується?
Вбудовані у mozaBook інструменти малювання 
використовуються для ілюстрування ваших презентацій.

Підказки
Ви можете використовувати лінійку,  
транспортир та компас для ваших  
геометричних конструкцій.

Ви можете легко видалити малюнки,  
зображення та інші об'єкти,  
перетягнувши їх у кошик.

Ви можете використати зникаючий  
маркер, щоб тимчасово виділити щось  
на інтерактивній дошці.

малювання від руки

малювання кривих ліній

розпізнавання тексту

маркер

діаграма зв'язків

ластик

введення тексту

заливка 

редактoр формул 

таблиця

малювання прямих ліній 

розпізнавання фігур 

зникаюча лінія 

кисть, каліграфічне перо 

геометричні фігури 

кошик, видалення 

виділення, переміщення 

створення анімацій 

геометричні інструменти 

медіа-бібліотека

1
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1. Що це та де його знайти?
Редактор завдань дозволяє створювати  
різноманітні вправи та завдання.

Натисніть на значок Інструменти  
на панелі інструментів   
та оберіть Редактор завдань .

2. Шаблони завдань
Програма пропонує шаблони завдань з різноманітними 
макетами та структурами. Ви можете створювати текстові 
завдання або ж використовувати у них мультимедійний  
вміст з бібліотеки медіа-файлів.

Виберіть шаблон для завдання .

Підказка
Ви можете використовувати у завданнях матеріали  
з медіа-бібліотеки.

Для створення завдання спочатку виберіть його тип .  
Редактор завдань містить безліч типів завдань: від простих  
тестів до складних картографічних завдань.

Редактор завдань 29
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1. Створення завдань
Вставте текст чи мультимедійний вміст у вибраний шаблон 
і позначте правильне рішення. 
Ви можете вносити зміни у шаблони: встановлювати кількість 
можливих відповідей  або змінювати оформлення завдання .

Ви можете одразу вставити  нове завдання в свою  
публікацію або додати до нього ще декілька завдань  
і створити робочий аркуш з завданнями.

3. Як відредагувати вправу,  
яку ви створили раніше?
Для зміни створеного раніше завдання 
довгим натисканням на іконку вставленого 
завдання відкрийте контекстне меню 
та виберіть команду Редагувати .

2. Виконання та перевірка завдань
Розпочніть завдання кліком на іконку. Відповідно до обраного  
типу завдань виділіть, з'єднайте, оберіть і т. д. правильні варіанти.

Щоб перевірити виконане завдання, 
натисніть значок Перевірити .

Для додавання нового завдання закрийте редагування готового 
завдання , а потім створіть нове . Завдання бутуть доступні 
після кліку на праву нижню іконку . 
Готовий тест Ви можете вставити та зберегти у виданні .

Редактор завдань 30
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mozaBook допомогаРедактор завдань
Створення завдань з інструментами
Деякі інструменти mozaBook призначені для автоматичного 
створення вправ, які пізніше можуть бути відредаговані 
у Редакторі завдань. Ви можете створювати завдання за дуже 
короткий проміжок часу.

Щоб згенерувати завдання, відкрийте

•  Редактор тестів або

•  інструмент, що може генерувати власні вправи.

Переваги
•  Не потрібно самому 

створювати  
завдання

•  Не потрібно  
шукати зображення

•  Просто  
виберіть тему  
і завдання готове! 

Готове завдання  
можна відредагувати.

В інструменті виберіть режим завдання  та, 
при необхідності, встановіть тип завдання, 
який Ви хочете створити.

Якщо Ви знайшли 
необхідне завдання,  
то натисніть на іконку 
автоматичного 
генерування завдань . 
Таким чином, обране 
завдання експортується 
в Редактор завдань,  
де далі, за бажанням,  
Ви можете його 
відредагувати.
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mozaBook допомогаРедактор завдань
Редагування завдань в 3D-моделях
Деякі 3D-сцени можуть автоматично генерувати завдання,  
які можна корегувати у редакторі тестів. 

Якщо у 3D-сцені ця функція доступна, то при натисненні  
на іконку  в нижній панелі, завдання переходить у  редактор  
завдань . 

У різних 3D-сценах генеруються різні типи завдань.

Як виконувати завдання? 
•  Перетягніть текст на відповідне місце , 

•  доповніть текст заданими словами , 

•  з'єднайте пари або виберіть правильну відповідь.

Знайдіть дотичну до 
навчального матеріалу 
3D-модель та виберіть 
відповідний вид. 
Натисніть на іконку 
генерації завдань для 
створення завдання. 

При необхідності,  
змініть або доповніть  
завдання в Редакторі 
завдань відповідно 
до Ваших вимог.
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mozaBook допомогаРедактор завдань
1. Операції з завданнями
Якщо у Вашому робочому аркуші є декілька завдань, то Ви можете 
встановити їх у певному порядку. Відкрийте бічну панель Аркуша 
завдань . Виберіть вправи, які потрібно перемістити, 
і перетягніть їх у потрібне місце .

2. Налаштування робочого аркуша
Ви можете відкрити вікно параметрів робочого аркуша, 
натиснувши значок налаштувань  на панелі інструментів.  
Задані тут параметри впливають не тільки на поточне  
завдання, але й на весь робочий аркуш.

Ви можете редагувати поточну вправу , змінюючи її наповнення 
(зображення, відео, аудіо, текст) або змінювати дизайн . Останнє можна 
зробити, натиснувши значок палітри  на панелі інструментів .

Підказки
•  Для свого завдання Ви можете створити Титульну сторінку, 

Інформаційну сторінку або сторінку з Результатом, а також 
встановити ліміт часу  для його виконання. 

•  Ви можете встановити випадковий порядок відображення 
завдань, а також додати можливість робити виправлення 
та повертатися назад. 

•  Ви можете завантажити створений аркуш з завданнями 
в mozaWeb  та зробити його доступним для інших. 

•  Деякі версії mozaBook дозволяють призначати вправи 
як домашні завдання.
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mozaBook допомогаЗошити
1. Як використовуються зошити?
У mozaBook Ви можете створювати свої зошити.  У них можна  
писати, малювати та доповнювати їх різними цифровими додатками: 
картинками, відео, аудіо, 3D-сценами, завданнями. 

Ви можете створювати видовищні презентації, конспекти уроків  
або користуватися ними як цифровими книгами . 

Зошити можна зберегти, завантажити в свій mozaWeb акаунт 
та поділитися ними з іншими користувачами. Шляхом онлайн 
синхронізації Ви можете отримати доступ до своїх зошитів  
з будь-якого комп'ютера, на якому встановлена програма mozaBook.

2. Як відкрити зошит?
Натисніть на іконку Відкрити   
на панелі інструментів та оберіть  
меню Зошити . 

У випливаючому вікні ,  
Ви побачите свої зошити. 

Натисніть на один із них,  
щоб відкрити його. 

Використовуйте фільтри в заголовку,  
щоб відсортувати зошити за предметами 
чи класами . 

При натисканні на іконку Налаштування , 
Ви можете видалити зошит із списку.

Підказка
Ви також можете отримати 
доступ до зошитів на mozaWeb. 

Натисніть на іконку 
Завантаження  і виберіть 
зошит у вікні Медіа-бібліотеки. 

Ви можете використовувати 
завантажені зошити  
на Вашому комп'ютері.
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mozaBook допомогаЗошити
3. Використовуйте шаблони
За допомогою встановлених макетів (шаблонів) Ви можете 
легко створювати зошити, які найкращим чином відповідають 
Вашим потребам.

•  Перейдіть на вкладку  
Шаблони  виберіть  
потрібний Вам шаблон   
та заповніть його вмістом. 

•  Ви можете змінювати  
розмір рамок або рухати  
їх на сторінках зошита.

4.  Збереження зошитів
Для збереження натисніть  
на іконку Відкрити на панелі 
інструментів та виберіть 
Зберегти. 
Назвіть зошит , виберіть 
його тематику, клас, пов'язані 
публікації та обкладинку . 
Також можна додати  
короткий опис.

Підказки
•  Для створення презентацій найкраще підходить альбомний вигляд 

зошита, а для роботи у класі найкращим вибором буде формат двох 
сторінок. При створенні нового зошита зверніть увагу на пропорції 
сторін .

•  Ви можете додати випадкове фонове зображення з обраної групи .

1. Як створити зошит?
Натисніть на значок Нової сторінки на панелі інструментів .  
Ви також можете використовувати цей значок, щоб додати нову 
сторінку до вже створеного зошита.

Якщо зошит уже відкритий, але  
Ви хочете створити новий, то натисніть 
на іконку Відкрити на панелі інструментів 
та виберіть меню Новий зошит .

2. Налаштування 
зошитів
Перед тим, як програма 
створить новий зошит,  
вам потрібно буде  
встановити його властивості:

•  встановіть альбомний  
або портретний (одно- або 
двохсторінковий) видгляд ,

•  оберіть потрібне Вам 
розграфлення,

•  виберіть фон ,
•  встановіть колір сторінки.

Після завершення налаштувань 
натисніть сюди . 
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mozaBook допомогаРобота на сторінках
1. Як малювати на сторінці?
На сторінках зошита можна писати, малювати і вставляти 
різноманітний мультимедійний та інтерактивний контент.

3. Швидке меню
Затискання будь-якої точки на сторінці 
відкриває швидке меню , яке дозволяє:

•  відкрити панель інструментів анімації,
•  додати нову сторінку в зошит чи книгу,
•  вибрати властивості вашої книги,
•  відобразити свої сторінки,
•  встановити необхідне маскування,
•  налаштувати масштаб,
•  показати допоміжні лінії,
•  закладкою позначити сторінку,
•  вибрати або вставити елемент,
•  блокувати чи видалити елемент.

Підказки
Текст на екран можна вводити з допомогою клавіатури . Щоб 
активувати або деактивувати цю функцію, натисніть значок клавіатури .
Меню редагування можна перетягнути в будь-яке місце на екрані;  
для закриття зробіть подвійний клік на край меню.
Написати математичні вирази та формули можна за допомогою 
вбудованого редактора рівнянь .
Також Ви можете відображати значки для найбільш часто 
використовуваних функцій (Смітник; Вибране, Галерея,  
Панель завдань ...) на робочому столі mozaBook .

2. Робота на сторінках
Виділення • Якщо затиснути елемент на сторінці, довкола нього 
з'явиться рамка  і відкриється меню редагування .
Те саме відбудеться, якщо натиснути на іконку «Рука» на панелі 
інструментів , а потім — на елемент. Це режим редагування.
Зміна • Захоплюючи різні точки рамки вибраного елемента, Ви 
можете його переміщати, змінювати розмір, обрізати, повертати і т. д.
Швидке меню • Натисніть на верхній правий кут рамки ,  
щоб відкрити швидке меню елемента , тут можна редагувати  
його властивості.
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mozaBook допомогаДіаграма зв'язків
1. Де знайти і як застосувати?
Відкрийте меню Редагування  на панелі 
інструментів та виберіть пункт Діаграма зв'язків .

Його використовують для підключення об'єктів. 
Зв'язки підтримуються, навіть якщо Ви переміщуєте 
об'єкти. Цей інструмент використовують,  
щоб показати співвідношення та процеси.

2.  Як з'єднувати об'єкти?
Якщо панель Діаграма зв'язків  відкрита,  
виберіть та натисніть на об'єкти для їх підключення.

Підказки
Форму вибраного текстового поля  
Ви можете змінити на панелі Діаграма зв'язків .

Для ілюстрації взаємозв'язків використовуйте  
різні типи ліній та стрілок .

3. Як створити текстове поле

У відкритій панелі Діаграма 
зв'язків двічі натисніть  
на пусте місце для створення 
текстового поля . 

Редагувати текст можна, 
натиснувши на вміст цього поля.
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mozaBook допомогаАнімація
1. Де знайти інструменти анімації?
Відкрийте на панелі інструментів меню 
Редагування  та виберіть пункт Анімація .

2. Створення анімації
Крок 1: Використовуйте вже відомі  
інструменти Малювання для завершення  
анімації: додайте зображення, інструменти,  
текст та власні малюнки на сторінці.

Крок 2: Натисніть на значок інструмента Анімація.  
Виділіть елементи в тій послідовності, у якій вони з'являтимуться,  
а тоді для кожного з них встановіть ефекти анімації.

3. Анімація однієї картинки
A)  Відкрийте діалогове вікно інструменту Анімація .
Б)  Натисніть на об'єкт, який Ви хочете анімувати (тут на малюнок) .
C)  Виберіть функцію анімації на панелі інструментів Анімація .

4. Відтворення анімації
Після завершення анімації закрийте вікно 
налаштувань  та відтворіть анімацію за 
допомогою стрілок у нижній частині сторінки . 

ВпередНазад

Наступна 
сторінка

Попередня 
сторінка
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mozaBook допомога

1. Де знайти геометричні інструменти?
На панелі інструментів натисніть  
значок Редагувати  і виберіть пункт меню  
Геометрія  або натисніть значок інструментів 
геометрії у Пеналі.

2. Як їx можна використовувати?
Виберіть інструмент та натисніть значок ,  
щоб показати його на своїй сторінці.

Деякі інструменти мають кілька точок,  
які дозволяють виконувати різні завдання залежно  
від того, яку частину інструменту ви тримаєте. Якщо 
Вам потрібна допомога, натисніть на знак питання .

3. Використання циркуля та лінійки

Перетягуйте 
на сторінку

Вкажіть точне значення

Змінюйте  
її довжину

Переміщайте у довільному порядку

Перемістіть її паралельно  
до одного з країв

Повертайте її 
навколо точки 0

Намалюйте 
лінію

Вказуйте точне значення

Відрегулюйте відстань

Тримайте олівець, 
щоб намалювати коло

Натисніть,  
щоб перевернути

Оберніть його  
навколо точки, 
встановленої циркулем

Геометричні інструменти

4
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mozaBook допомога

1. Меню Вставити в mozaBook
Використовуйте це меню для вставки 
у публікації ескізів, приміток та посилань.

3.  Веб-посилання та онлайн-відео
Ви можете вставити у публікації веб-посилання  
та онлайн-відео . Вони будуть відкриватися вбудованим 
браузером mozaBook.

Введіть заголовок для посилання або відео та правильну 
URL-адресу. За допомогою функції пошуку mozaBook  
можна знаходити посилання, записавши ключові слова.

5. Закладка
Сторінки своїх книг і зошитів Ви можете позначати закладками. 
Натискаючи на вкладку Закладка, можна відкрити потрібну 
сторінку.

4. Посилання на сторінку
Ви можете створити спеціальне посилання, по якому буде 
відбуватися перехід до потрібної сторінки обраного видання.

Спочатку відкрийте сторінку, якою ви хочете поділитися,  
і виберіть в меню Вставити пункт Посилання на сторінку . 
Потім поверніться туди, куди бажаєте вставити посилання,  
і натисніть на значок Перевірити для вставки.

2. Ескіз та примітка
У меню Вставити  виберіть пункт Ескіз .  
Для створення нового ескізу потрібно встановити розмір сторінки, 
колір та текстуру фону .

Ви можете писати 
та малювати на 
сторінках Ескізу, 
вставляти зображення 
з мультимедіа-бібліотеки 
та створювати діаграму 
зв'язків або анімації.

Готовий ескіз можна 
вставити у ваші 
публікації та навчальні 
посібники.

Якщо Ви хочете вставити 
текстову нотатку, 
виберіть пункт Нотатка 
в меню Вставити .

Нотатки та посилання 40
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mozaBook допомогаСинхронізація
Як синхронізувати свої книги?
Є два способи отримання доступу до своїх навчальних посібників 
на декількох комп'ютерах.

1.  Ви можете синхронізувати зошити за допомогою носія 
інформації, наприклад, usb диску. Це дозволить Вам відкрити їх 
без підключення до Інтернету.

2.  Ви можете синхронізувати свої зошити з веб-акаунтом,  
та відкривати їх на будь-якому комп'ютері, де встановлено 
mozaBook і є підключення до Інтернету.

1. Синхронізація за допомогою флешки
Натисніть на меню Синхронізація  
на панелі Відкрити .
Виберіть зошит  та носія інформації  
у спливному вікні. Натисніть стрілку  
посередині, щоб почати синхронізацію .

2. Синхронізація за допомогою web-акаунта
Поділитися • Натисніть в меню Поділитися   
на пункт Завантажити в mozaWeb . 

Вкажіть, хто може переглянути навчальні  
книжки , задайте необхідні для майбутніх  
пошуків дані (ключові слова, предмет, клас та пов'язані публікації). 
Потім завантажте зошит у свій акаунт mozaWeb .

Підказки
•  Налаштуйте у своєму акаунті mozaBook автоматичне зберігання змін, 

внесених у зошит .
•  Також Ви можете надіслати свої зошити друзям електронною поштою, 

вибравши параметр Надіслати електронною поштою .

Завантаження • На панелі Медіа 
натисніть на пункт Зошит .

У переліку доступних зошитів виберіть 
той, який Ви хочете завантажити, 
і натисніть кнопку Завантажити.

Коли вставляєте usb диск в інший комп'ютер,  
натисніть на протилежну стрілку, щоб синхронізувати зошити.

10
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mozaBook допомогаАнімовані шаблони
Зрозумілі, добре структуровані сторінки
Створюйте чітко структуровані уроки та яскраві презентації за допомогою 
анімованих шаблонів mozaBook. Рамки шаблонів можна переміщувати  
на сторінки в зошит і змінювати їх розмір відповідно до потреб.

Як їх застосовувати
Для створення зошита натисніть 
на вкладку Шаблони .  
У спадному вікні виберіть  
шаблон  та стиль  сторінки 
свого зошита і поставте галочку 
біля пункту Анімовано . 

Натисніть галочку ,  
щоб зберегти налаштування.

Якщо у вас є вже відкритий зошит, 
натисніть на пункт Фон сторінки 
в швидкому меню, щоб  
відкрити вкладку Шаблони.

•  Натисніть на текстове поле та напишіть щось у ньому .
•  Перетягніть у кадр пов'язане з текстом  

3D-зображення або відео з Медіа бібліотеки .
•  Розмір зображень , кількість текстових кадрів  

можна змінювати, а також та включати або вимикати 
анімацію шаблону .

На кожному з текстових полів можна розміщувати  
різні мультимедійні елементи. Натискайте на текст  
на завершеній сторінці, щоб відобразити пов'язане 
зображення, відео або 3D-зображення.

5
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mozaBook допомогаЗошити на mozaWeb
Відкрийте свої зошити в mozaWeb
Створені в mozaBook зошити можна відкрити і завантажити 
у mozaWeb . Аналогічно, як у цифрових книгах, тут можна гортати 
сторінки та відтворювати додатковий інтерактивний вміст.

Де шукати зошити?
Увійдіть в mozaWeb з свого акаунта,  
який Ви використовуєте в mozaBook.  
Виберіть Зошит  в меню Медіа-бібліотека, 
щоб переглянути навчальні зошити 
mozaBook, до яких у Вас є доступ.

Фільтруйте результати за предметом  
або введіть ключове слово.

Щоб відкрити зошит, натисніть на нього.

Підписка mozaWeb PREMIUM
•  Ви можете отримати доступ до повного вмісту Медіатеки ,  

який структурований за темами  і містить кілька тисяч  
різних елементів.

•  Ви можете використовувати тематичні інструменти та ігри.
•  Також Ви можете використовувати Редактор тестів для створення 

робочих листів на mozaWeb. Їх можна надсилати як домашнє 
завдання, а також виконувати на mozaWeb.

•  Зошити можуть бути відкриті на декількох комп'ютерах одночасно, 
в режимі реального часу, щоб вчителі могли редагувати їх разом  
і навіть писати повідомлення один одному (у спільному режимі).
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mozaBook допомога

1. Пошук тексту в публікаціях
Виберіть іконку Пошук на панелі 
інструментів .

Ви можете шукати текст у спливаючому 
меню  за активними публікаціями. 
Результати mozaBook покаже виділенням.

Якщо є більше одного результату,  
ви можете переміщатися по списку 
стрілками . Також Ви можете переглянути 
всі результати у випадаючому списку .

Якщо ви натиснете елемент у списку ,  
то перейдете на потрібну сторінку 
публікації. 

2. Пошук в mozaBook  
за функціями та інструментами
У заголовку головного вікна виберіть іконку 
збільшення масштабу . Введіть ключове 
слово у випадаючому вікні . 

Функції та публікації mozaBook, які містять 
ключове слово, будуть перелічені в списку 
результатів.

Якщо ви натиснете значок Око  біля деяких 
результатів, mozaBook покаже найпростіший  
спосіб знайти певну функцію або інструмент 
у системі меню .

Якщо ви натиснете на елемент у списку,  
запуститься функція чи інструмент  
або відкриється публікація.

Пошук

Підказка • Використовуйте панель 
Пошук для знаходження інформації 
в Інтернеті, не виходячи з програми .
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mozaBook допомогаЯк користуватися допомогою
1. Де знайти допомогу?
Натисніть на знак питання в верхньому правому куті вікна.  
Тут Ви знайдете детальну інформацію по використанню всіх 
функцій mozaBook .

Допомога у використанні деяких інструментів можна отримати 
також і безпосередньо у самому інструменті. Для цього натисніть 
на знак питання  в заголовку вікна інструмента. Тут можна 
вибрати і інші можливості.

2. Пошук
Довідка про mozaBook 
складається з тем.  
Ви можете рухатися  
по темах  або повернутися  
до стандартної сторінки  
в будь-який час .

Також можете скористатися 
полем пошуку знизу  
на сторінці довідки, щоб  
знайти необхідну допомогу .

Підказки
У пункті меню Перші кроки  можна ознайомитися 
з функціями mozaBook, які начастіше використовуються.

Також Ви можете отримати поради та підказки для 
використання програми . 

Якщо на Вашому комп'ютері встановлена mozaBook на декількох 
мовах, Ви можете налаштувати мову інструменту .

Ви можете надіслати відгук про роботу інструмента .

Відкрити довідку mozaBook .

Відкрити відео-довідку, з якої ви дізнаєтеся, як керувати 
програмою mozaBook та її вбудованими інструментами .
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mozaBook допомога

1. Що таке мультимедійний рекордер  
і де його знайти?
За допомогою цієї функції Ви можете зберігати знімки 
екрану, створювати аудіозаписи і записувати відео 
з екрану. Додаток запускається з панелі інструментів 
кліком на іконку Скріншoт .

2. Збереження знімка екрана
У меню виберіть режим збереження знімка екрану,  
потім на екрані виділіть область, яку потрібно зберегти. 
Створені таким чином знімки можна в будь-який час 
вставити в Ваші публікації з папки Збережені знімки .

3. Створення аудіозапису
Якщо у Вашому комп'ютері є мікрофон, то за допомогою аудіорекордера Ви 
можете створювати аудіозаписи. Для цього виберіть меню Аудіорекордер  
і натисніть на кнопку REC, щоб почати запис.

4. Запис відео з екрану
За допомогою запису відео Ви можете записати події, що 
відбуваються на екрані, а також, якщо у Вашому комп'ютері 
є мікрофон, зробити для них аудіозапис. Для цього виберіть 
меню Запис відео . 

Після зупинки запису аудіо, автоматично почнеться його відтворення.  
Ви можете відразу добавити збережене аудіо у видання , а пізніше його 
можна буде знайти у розділі Аудіорекордер або  
у Медіа-бібліотеці.

Натиснувши на іконку Сховати , Ви можете вибрати  
можливість створення запису з mozaBook або з іншої програми, 
запущеної на Вашому комп'ютері. Ви можете також налаштувати 
створення запису з повного екрану або з його частини . 

Записане відео буде доступним з Медіа-бібліотеки  
або з панелі Рекордера .
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Підказка
Вікно попереднього перегляду  у меню Друк дозволяє 
переглянути, як буде виглядати друкована версія відповідно 
до ваших налаштувань.

2. Друк на принтері
Якщо до Вашого комп'ютера підключено принтер, то спочатку  
виберіть його, натиснувши на ім'я  у випадаючому списку .

Залежно від моделі принтера  
встановіть такі параметри:

•  Виберіть сторінки для друку .
•  Виберіть формат паперу   

та визначте поля .
•  Виберіть кількість сторінок  

для друку на одному аркуші .
•  Оберіть налаштування для друку: у кольорах або у градаціях сірого.
•  Оберіть тип друку: односторонній або двосторонній.
•  Вкажіть, які елементи вашого документа (іконки, номер сторінки, межі, 

лінії та / або фон) Ви хочете зробити видимим у друкованому вигляді .

3. Друк у файл
При друкуванні у файл Ви можете вибирати формат файлу, 
який потрібно створити (png, jpg, pdf або Microsoft XPS).
Ви можете вставити цей файл у свою публікацію або 
роздрукувати його пізніше.

1. Як роздруковувати?
mоzаBook дозволяє друкувати окремо  
будь-яку сторінку або весь вміст ваших 
навчальних посібників. 
Ви можете надрукувати або безпосередньо 
на принтер, або у файл.

Для цього натисніть значок Відкрити  
на панелі інструментів  та виберіть 
Друкувати у спливаючому меню .
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1. Для чого і коли використовується?
mozaBook має вбудовану функцію розпізнавання рукописного 
тексту, тому для введення тексту на інтерактивній дошці можна 
використовувати писання "від руки".

2. Системні вимоги
Функція розпізнавання рукописного тексту mozaBook 
підтримується тільки у Windows 7 або в більш пізніх версіями ОС. 

Розпізнавання слів рукописного  
тексту залежить  
від встановленого  
на комп'ютері  
мовного пакета .

3. Як цим користуватися?
Виберіть Малюнок від руки  
на панелі інструментів і напишіть 
що-небудь на дошці .

Виділіть написане, а потім 
в швидкому меню об'єкта  
виберіть пункт Розпізнавання . 

Вам будуть запропоновані  
варіанти інтерпретації .

Натисненням на вибране його 
можна перетворити на текст .

4. Пошук за допомогою  
розпізнавання рукописного тексту
Виберіть рукописний текст, а потім натисніть Пошук   
у швидкому меню. Вам буде показано декілька варіантів текстів. 
Виберіть потрібний текст із цього списку .

Ви можете шукати в Інтернеті, в галереї та у відкритих публікаціях .

Якщо перетягнути рукописний текст в пошуковик mozaBook, то пошук 
почнеться відразу. Під час такої дії текст розпізнається автоматично 
і на його основі розпочнеться пошук.
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1. Значки робочого столу
Іконки функцій, що часто використовуються  
(корзина, вибране, пенал, медіа-бібліотека),  
можна розмістити в будь-якій частині екрану  
і звідти їх використовувати . 

Натисніть на іконку Налаштування  на Панелі 
інструментів та виберіть в меню Вигляд  пункт 
Іконки робочого столу. Кліком на іконки  виберіть  
ту, яку Ви хочете розмістити на робочому столі. 

У заголовку головного вікна Ви можете відкрити 
меню Іконки робочого столу , а також включити 
чи виключити їх відображення на робочому столі.

2. Бічна панель і Повноекранний режим
З обидвох боків екрану розташовані дві  
невеликі вкладки . Натисненням на одну  
із них Ви можете відкрити Бічну панель ,  
Екскіз  або створити новий зошит. 
Бічна панель також призначена для швидкого 
доступу до дошки під час презентацій. Для того, щоб 
закрити меню, натисніть на маленький трикутник.
Ви можете перейти до повноекранного режиму .
В цьому режимі відкрити меню або перейти  
до нормального екрану можна за допомогою 
маленької іконки поруч зі стрілками навігації .

3. Меню налаштувань 
•  Дисплей – Меню, Панелі інструментів, Бічної панелі, Пеналу, Меню позицій; 

гортання сторінок, заголовок, фон; кнопки та іконки, масштабування вікон.
•  Робота – Публікації, використання екстра у браузері mozaWeb, резервна копія.
•  Миша та дотик – Налаштування функцій миші та панелі.
•  Іконки робочого столу – Увімкнення та вимкнення значків на робочому столі.
•  Мова – Налаштування мови mozaBook та клавіатури.
•  Логування у mozaBook – Налаштування методу входу, імені,  

зміна пароля, дозволи.
•  Акаунт – Введення ідентифікатора для доступу до вмісту mozaWeb.
•  Система – Керування файлами mozaBook, збереження, історія.

Широкий діапазон налаштувань
Ви можете налаштувати користувацький інтерфейс  
mozaBook так, щоб він якнайкраще задовільняв ваші потреби.
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Домашнє завдання по-новому
Створені за допомогою Редактора тестів вправи можна  
використовувати як домашнє завдання. 
За допомогою mozaBook Ви можете керувати заданими  
завданнями та вести їхній облік. Таким чином,  
більше не буде забутих або залишених вдома  
домашніх робіт.

Які переваги у такої системи?

•  Веде облік заданих та виконаних домашніх завдань 
так, що Ви зможете легко відстежити і перевірити їх 
виконання.

•  Програма автоматично перевіряє відповіді та  
створює статистику про результати, що полегшує 
оцінку та порівняння ефективності учнів.

•  Завдання можна виконувати в режимі онлайн  
з будь-якого інтернет-браузера.

Програма електронним листом сповіщає учнів про домашнє завдання,  
його тему та терміни виконання.

Студенти можуть відкрити домашнє завдання, 
натиснувши посилання Домашнє завдання 
в електронному листі та виконувати вправи онлайн.
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Як задати домашнє завдання?
mozaBook надає можливість відібрати завдання, що були раніше 
завантажені у mozaWeb, і встановити їх в якості домашнього завдання  
для обраної групи учнів.

Налаштування
•  Виберіть завдання або лист завдань .  

Фільтр по предметах і класах допоможе Вам зорієнтуватися 
у доступних вправах .

•  Виберіть групу  або окремих одержувачів ,  
кому Ви хочете задати домашню роботу.

•  Встановіть час, допустимий для виконання завдання .

•  Якщо необхідно, ви можете додати додаткові інструкції до вправ .

Натисніть на іконку Домашнє завдання  
на панелі інструментів  та виберіть  
меню Задати нове домашнє завдання .

Підказка • Переглянути дані по управлінню групами, а також 
по заданих чи виконаних завданнях можна у інтерфейсі mozaWeb. 
Однак, ці ж самі функції доступні також у меню  
Домашнє завдання в mozaBook .

Ви можете налаштувати домашнє завдання у спливаючому вікні. 
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Завантаження домашнього завдання в mozaWeb
Ви можете завантажити завдання в mozaWeb, зробити їх 
доступними для інших або надіслати як домашнє завдання. 

Для завантаження завдання натисніть на його іконку 
у публікації, а потім у швидкому меню виберіть функцію 
Завантажити в mozaWeb . 

Перед завантаженням визначте, для яких груп завдання  
буде доступним в mozaWeb .

Підказка
Якщо Ви хочете задати додому вставлене в публікацію 
завдання, то це можна зробити ще простіше.

•  Виберіть на панелі Домашнє завдання вже показане  
меню Нове завдання, 

•  перетягніть іконку обраного завдання безпосередньо  
під спливаюче вікно  

•  після завершення налаштування описаних вище параметрів 
задайте домашнє завдання для обраної групи.

У спливаючому меню

•  назвіть вправу 
•  введіть ключові слова для її пошуку 
•  виберіть тему, клас та пов'язану 

з завданням публікацію 
•  позначте рівень складності .
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На декількох комп'ютерах одночасно
Якщо учні на уроці використовують ПК або планшети, то вони 
можуть підключитися до програми mozaBook, що використовується 
на комп'ютері вчителя або інтерактивній дошці. 

Спільна робота може бути ще більш захоплюючою  
та результативною. На своїх власних пристроях учні зможуть 
виконувати завдання, а також переглядати і вивчати  
надісланий викладачем цифровий контент.

Персональні завдання,  
індивідуальні та групові роботи,  
цільове використання ІТ-пристроїв.

Вчитель може ...
•  відправляти зображення, ілюстрації та зошити  

на пристрої учнів 
•  задавати індивідуальні та групові завдання 
•  організовувати, направляти та контролювати роботу  

навчальних груп 
•  відстежувати виконання завдань 
•  бачити відправлені та автоматично перевірені відповіді 
•  отримувати статистику за результатами
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Натисніть на іконку Домашнє завдання   
на Панелі інструментів, а потім виберіть пункт 
Створити підключення . 

Створіть з'єднання  
та почніть роботу в класі. 

Студенти можуть підключатися до програмного забезпечення  
mozaBook на вашому комп'ютері через локальну мережу або Інтернет.

•  Попросіть студентів запустити mozaBook на своїх пристроях і

•  виберіть пункт Студентське з'єднання , щоб вони могли  
приєнатися до класної роботи.

Як приєднатися до роботи в класі?

Пульт  
управління 

вчителя
На панелі "Класна 

робота" ви можете 
перевірити статус 

підключених  
учнів ,  

відстежувати стан 
призначених 

завдань  
або відкрити 
звітність .

Відправка  
малюнків 

та зображень
Ви можете відправити 

зображення, ілюст-
рацію або вибрати  
наочний матеріал  

прямо з Інтернету.

Відправка сторінки книги або зошита
Ви можете відобразити на пристроях учнів поточну сторінку 
Вашої відкритої книги або презентації. Таким чином, учні без 
перегортання сторінок будуть бачити те, що Ви хочете їм показати.

Відправка матеріалів
Ви можете надсилати матеріали 
на пристрої підключених учнів. 
Виберіть пункт Надіслати учням  
у Швидкому меню для надсилання 
зображень, ілюстрацій, зошитів 
та книг, або в меню Зберегти 
і Вставити  для 3D-сцен 
та Редактора тестів.

Підказка • За допомогою редактора аватарів Ви можете 
створювати кумедні фігурки, які зможете використовувати  
також і на Пульті управління вчителя .

Робота в класі 54



4
3

1

2

mozaBook допомогаРобота в класі

Оцінювання  
відповідей

У режимі "З іменами"  
відповіді можна оцінювати 
індивідуально по кожному 

учневі або по вправі.

У режимі "Без імен"   
учні відповідають 

на питання анонімно,  
тому вчителі бачать  

лише, кількість обраних 
учнями відповідей  
на кожне питання.

Спрощене  
призначення завдань
Учні використовують свої  

пристрої лише для відповідей 
на запитання . Запитання 

відображаються на дошці під 
наглядом вчителя. Учні вирішують 

вправу одночасно. Весь процес 
контролюється вчителем.

Ця функція не потребує великого 
трафіку даних, тому класна робота 

не буде перервана поганим 
з’єднанням з локальною мережею.

Задавання  
та виконання завдань
Завдання, створені в mozaBook, 
можна двома різними 
способами надсилати учням 
або групам, підключеним 
до функції "Класна робота".

Відправлення 
всієї вправи
Всі завдання цілком 
відображаються 
на пристроях 
учнів , які вони 
можуть виконувати 
та надсилати 
вирішення 
за допомогою 
своїх пристроїв.
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Універсальне використання  
на будь-якій платформі
Ви можете відкрити свої цифрові книги в mozaBook  
або на інтерфейсі mozaWeb. Також, після встановлення 
додатка mozaBook, Ви зможете читати їх на і планшеті.

Деякі інтерактивні додатки на планшетах можуть  
мати обмежену функціональність. Для повноцінного 
функціонування mozaBook необхідна ОС Windows.

mozaBook підтримує сенсорні пристрої та адаптується до 
розміру дисплея, тому його можна однаково використовувати 
як на інтерактивній дошці, так і на ноутбуці чи планшеті.

У нашому веб-магазині доступні кілька версій mozaBook:  
для вчителів, учнів, а також для роботи в класі. 

Для користувачів  
iOS та Android
Завантажте додаток mozaBook  
з App Store чи Google Play.

Створіть свого локального  
користувача та підключіть  
його до вже існуючого  
акаунта mozaWeb, щоб отримати  
доступ до ваших цифрових книг. 

Якщо у Вас ще немає акаунта mozaWeb, створіть його!

Ви можете завантажити на планшет вже доступні Вам книги,  
або придбати нові. Після завантаження mozaBook може 
використовуватися і в режимі офлайн.

Ви зможете переглядати цифрові підручники та відтворювати 
вставлене в них інтерактивний вміст (3D-моделі, навчальні відео, 
аудіо, зображення, завдання).

На сторінках Вашої книги можна малювати,  
використовувати маркер для тексту та вставляти примітки.

Ви можете підключатися до програми mozaBook, що запущена 
на ПК або інтерактивній дошці (для роботи в класі).
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Інтерактивна робота в класі та навчання вдома
Якщо Ви використовуєте mozaBook на інтерактивній дошці,  
а учні мають у своєму розпорядженні планшети,  
то Ви можете працювати усі разом.

Учні можуть підключитися до комп'ютера  
вчителя без підключення до Інтернету  
через бездротову мережу.

Для участі в класній роботі та виконання  
домашніх завдань учням необхідно мати  
підпискоу mozaWeb PREMIUM.

mozaWeb PREMIUM пакет
Учні можуть придбати  
підписку mozaWeb PREMIUM 
самостійно через Інтернет, 
однак пакет кодів активації 
для всього класу буде  
більш прийнятним за ціною.

20 або більше підписок 
mozaWeb PREMIUM можна 
придбати одним пакетом  
зі значною знижкою.

Вдома учні можуть
•  Відкривати цифрові публікації та відтворювати 

їхній інтерактивний вміст. 
•  Необмежено використовувати медіа-бібліотеку. 
•  Користуватися інтерактивними додатками 

та інструментами. 
•  Виконувати інтерактивні домашні завдання  

та отримувати доступ до презентацій, якими 
з ними поділилися.

Підписка mozaWeb PREMIUM
У класі учні можуть
•  Приєднуватися до розпочатої учителем класної 

роботи за допомогою власних пристоїв. 
•  Отримувати зображення, інтерактивні додатки 

та тексти. 
•  Виконувати відправлені їм завдання.

mozaBook і mozaWeb

Як цим можна користуватися?
Додаток mozaBook можна використовувати з планшетів  
та мобільних телефонів. Так, учні можуть взяти з собою  
цифрові підручники куди завгодно,  
а також використовувати їх  
і в автономному режимі.

Маючи зв'язок з інтернетом, Ви можете  
відкривати на веб-сайті mozaWeb  
цифрові книги, зошити і необмежено  
використовувати інтерактивний вміст  
та освітні інструменти без установки  
окремої програми.
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mozaBook допомогаОновлення, зворотний зв'язок
Зворотний зв'язок
Якщо у Вас є зауваження з приводу роботи  
mozaBook або Ви знайшли помилку в одному  
з наших видань, поділіться цим з нами. 

В панелі Налаштування виберіть  
Зворотний зв'язок .

•  Введіть Ваше ім'я та адресу  
електронної пошти, 

•  опишіть те, що ви помітили , 
•  в разі виявлення помилки, вкажіть  

на її точне місцезнаходжння, 
•  при необхідності, додайте до Вашого повідомлення  

знімок екрану, відео чи завантажте відповідне видання .

Оновлення програмного забезпечення
Система MozaBook часто оновлюється і інструментарій  
постійно розширюються. 

Якщо для використовуваної Вами програми доступна нова версія, 
то при запуску з'являється відповідне повідомлення про це .

Виберіть Встановити зараз  і обновіть програму.

Підказка
Оновити програму Ви також можете і пізніше, натиснувши 
на іконку в заголовку  або вибравши меню Оновлення  
у панелі Налаштування.
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Доступні версії програмного забезпечення mozaBook
Програма mozaBook є доступною для шкіл, вчителів, батьків та учнів, а також для застосування на шкільних уроках та вдома. 

Відповідно до потреб користувачів доступні різні версії mozaBook. Можна придбати типи коду активації (PERSONAL, STUDENT),  
за якими програма mozaBook буде придатною для домашньої підготовки, і типи коду активації (CLASSROOM, MULTILANG), 
що дозволяють використовувати програму на інтерактивній панелі в навчальному закладі. 

Функціональні відмінності версій програми mozaBook показані в таблиці нижче.
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* Коди CLASSROOM і MULTILANG дозволяють з одним кодом активації встановити mozaBook відразу на двох комп'ютерах.  
Це дає можливість вчителям використовувати програму на домашніх комп'ютерах. Однак, при цьому необхідно знати,  
що з усіх програм mozaBook з однаковими кодами одночасно може бути запущена тільки одна.
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Це видання є інтелектуальним продуктом і власністю Mozaik Education, і повністю захищено авторськими правами. Без попереднього дозволу 
Mozaik Education суворо і категорично забороняється будь-яке його повне, або часткове репродукування, копіювання, переклад на іноземні 
мови, а також інше використання інтелектуального продукту в будь-який, сьогодні відомій формі та формах, які будуть відомі в майбутньому.

Видання було створено з максимальною ретельністю, однак видавець не несе відповідальності за його актуальність, коректність та повноту 
інформації. Видавець залишає за собою право вносити зміни. 
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