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Вступ
MasterTool — це призначена для вчителів сис-
тема, яка надає можливість створювати та ви-
користовувати електронні навчальні матеріали, 
призначені для викладання, а також для закрі-
плення і перевірки знань учнів.

Демонструвати такі матеріали можна на інтер-
активній дошці або проекторі. З вправами та тес-
тами можна працювати на інтерактивній дошці 
або на комп’ютері як в індивідуальному, так і в 
мережевому режимі. Цей режим доступний за на-
явності шкільної ліцензії на програму MasterTool 
та комп’ютерного класу. 

Версії системи
Пропонуються дві версії системи — базова та 
авторська. 

Базова версія дозволяє відкривати навчальні ма-
теріали у форматі MasterTool і використовувати 
їх (демонструвати, виконувати тести і завдання). 

Також вона надає всі засоби для роботи з інтерак-
тивною дошкою (інструменти малювання, функ-
ції керування зображенням, виклику зовнішніх 
програм та екранної клавіатури,  функції для 
створення зображень розграфлених дощок тощо). 

Авторська версія має всі функції базової вер-
сії  та надає можливість створювати, редагувати 
і зберігати навчальні матеріали.

Окрім зазначених існує онлайнова версія, для 
використання якої слід зареєструватися на сайті 
MasterTool. Після цього у розпорядження корис-
тувача надається робоче онлайнове середовище, 
де він може компонувати матеріали MasterTool 
для уроку та зберігати їх.  

Встановлення системи
Завантажте інсталяційний файл базової або 
пробної авторської системи MasterTool з сайту, 
запустіть його та виконайте вказівки майстра 
інсталяції.
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Початок роботи
Розпочати роботу з програмою та ознайомитися 
з її можливостями можна, переглянувши прикла-
ди, що надаються на сайті www.bhv-osvita.com. 
Завантажте приклади і розмістіть їх в окремій 
папці. Запустіть програму MasterTool, клацнув-
ши її значок на робочому столі. Ви побачите вікно 
MasterTool без жодного відкритого документа. 

У меню File (Файл) виберіть команду Оpen 
(Відкрити), у вікні, що з’явиться, виберіть 
папку з прикладами, а у ній — файл index.
mtt. Відкриється документ, який містить 
посилання на всі приклади. Клацніть будь-
який значок у вигляді білого кружечка, і ви 
побачите відповідний приклад.

УВАГА! Для відкриття файлів .mtt необхід-
но, щоб програма MasterTool була встанов-
лена на вашому комп'ю тері.

http://bhv-osvita.com/index/didaktichni_materiali_dlja_interaktivnikh_doshok_mastertool/0-4
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Панель  
інструментів

Рядок  
меню

Заголовок  
вікна

Горизонтальна  
панель

Назва  
документа

Робоча область

Розглянемо вікно програми (див. рисунок). Воно має заголовок і рядок меню, під яким розташована 
горизонтальна панель з трьома кнопками для вибору подання документа, полем, у якому відобра-
жається інформація про поточний документ, і кнопкою, що забезпечує перехід на сайт MasterTool. 
Праворуч у вікні розташована панель інструментів, а більшу його частину займає робоча область. 
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Базове зображення
Макет

Тексти та зображення
Інфопункти

Шари

Зовнішній вигляд

Нумерація

Масштаб

Функції 
вказівного 
пристрою

Настройки інструментів

Класна дошка

Залишити класну дошку
Зовнішні програми

Функції експорту

Панель інструментів

Подання для 
 викладання

Індивідуальна вправа

Взяти учась у мережній вправі

Тема (заголовок) поточного документа (вправи)

Перехід між документами в межах поточної папки

Горизонтальна панель

Створити дошку Відмінити останню дію

Відкрити збережене 
зображення дошки

Відобразити зображення 
з буферу обміну

Помістити дошку в 
хронологічний пул

Відобразити дошку з 
хронологічного пулу

Очистити дошку
Інструменти класної дошки

Вибір  
об’єкта

Вибір  
форми

Гумка

Текстовий 
напис

Штампик Переміщення

Інструменти вказівного пристрою

Файл
Вибір  
теми

Подання для 
викладання

 
Вправа

Вчительський 
контроль

Рядок меню

Відобразити  
написи

Сховати 
написи

Шторка

Колір  
ліній

Товщина 
ліній

Випадкова 
нумерація

Послідовна 
нумерація

Знаки 
питання

Екранна  
клавіатура

Зовнішні 
програми

Авторські 
функції

 
Вигляд

 
Настройки

 
Довідка
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Коли ви відкриєте один із документів, програма сформує список усіх документів 
MasterTool поточної папки, і ви зможете швидко переходити від одного документа 
до іншого у самій програмі. Для цього зручно користуватися кнопками зі стрілками 
горизонтальної панелі, клавішами або меню Topic selection (Вибір теми).

Вибір теми
Перший документ списка

Повернутися до попереднього документа

Попередній документ у списку
Наступний документ у списку

Оновити поточну папку
Обрати папку

Роздрукувати список тем...

Відповідно до способів використання документа MasterTool (ви-
кладання навчального матеріалу або оцінювання знань учнів) 
існують три його подання: подання для викладання, індивіду-
альна вправа і мережева вправа. За умовчанням встановлено 
перше з них. Подання вибирається з допомогою кнопок гори-
зонтальної панелі інструментів або команд меню.

Подання  
для викладання

Індивідуальна 
вправа

Мережева 
вправа
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Процес викладання
Під час викладання для документа MasterTool слід встановлювати подання для викладання. У такому 
разі документ можна використовувати як і пояснення матеріалу, і для роботи з учнями. Під час ви-
кладання багато операцій виконуються з допомогою панелі інструментів, що розташована праворуч. 

Керування написами і рисунками.  Клацнувши 
відповідну кнопку панелі інструментів, можна 
відобразити на екрані або написи (рисунки), 
або цифри, що їх замінюють. Приховувати і ві-
дображати можна також окремі написи та ри-
сунки. Для цього достатньо клацнути відповід-
ний об'єкт мишею. (У документі можуть бути 
статичні написи і рисунки, їх у такий спосіб 
приховати не можна.)

Керування шторкою. Клацніть кнопку шторки 
на панелі інструментів, і вся область докумен-
та закриється. Переміщуйте шторку мишею 
(за натиснутої лівої кнопки). Щоб прибрати 
шторку, двічі клацніть її кнопку на панелі 
інструментів.

Відобразити  
написи

Сховати 
написи

Шторка

Шторка

Написи на плакаті 
приховані

Написи на плакаті 
показані
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Зміна нумерації полів. Тек-
стові поля або зображення, 
які можуть використовува-
тися для створення завдань, 
автоматично нумеруються 
програмою. За потреби ви 
можете змінити нумерацію 
з послідовної на випадкову, 
або замінити номери знака-
ми питання.  Це робиться з 
допомогою відповідних кно-
пок панелі інструментів.

Випадкова 
нумерація

Послідовна 
нумерація

Знаки 
питання

Послідовна нумерація Випадкова нумерація

Знаки питання

Керування масштабом відображення документа на екрані. Ця операція також 
легко виконується з допомогою панелі інструментів. Окрім того, для зміни масш-
табу можна скористатися командами підменю Learning viewScale.  

Масштаб
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Функції вказівного пристрою. 
Під час пояснення матеріалу та 
обговорення його з учнями мож-
на малювати, робити позначки-
штампики та наносити текст на 
зображення документа. Для цьо-
го слід користуватися показани-
ми праворуч кнопками панелі 
інструментів. За умовчанням 

Вибір  
об’єкта

Вибір  
форми

Гумка

Текстовий 
напис

Штампик Переміщення

Інструменти вказівного пристрою Вибір формиШтампик

вказівний пристрій встановлено у режим 
вибору об’єкта. У режимі переміщення ви 
можете пересувати екраном зображення 
документа, у режимі стирання  — вида-
ляти намальовані об’єкти. Після клацан-
ня кнопки вибору форми відкривається 
панель, де можна обрати тип створюва-
ного об’єкта (лінія, стрілка, прямокутник, 
овал тощо), а після клацання кнопки із 
зображенням галочки відкривається па-
нель, на якій можна обрати символ для 
штампа.  Для створення текстового на-
пису слід скористатися кнопкою із зобра-
женням літери «А».  Товщина та колір лі-
ній об’єктів задаються з допомогою двох 
кнопок, розташованих нижче.

Колір  
ліній

Товщина 
ліній
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Класна дошка
У MasterTool можна створювати практично 
будь-які зображення класних дощок. Це мо-
жуть бути дошки з білим, зеленим або будь-
яким іншим кольором фону, розграфлені у 
лінійку, клітинку, нотний стан, а також дош-
ки із зображенням таблиць. 

Для керування класною дошкою можна ви-
користовувати кнопки панелі інструментів та 
команди меню.

Створення зображення дошки. Для цієї 
операції слід скористатися відповідною 
кнопкою панелі інструментів (див. рисунок). 
Після її вибору відкривається меню і підме-
ню для вибору зовнішнього вигляду дошки.

Малювання на дошці. Для цього можна ви-
користовувати інструменти панелі, описаної 
у підрозділі «Функції вказівного пристрою». 
З допомогою панелі для роботи з класною 
дошкою ви можете відмінити останню дію 
з малювання або очистити всю дошку.

Створити дошку Відмінити останню дію

Відкрити збережене 
зображення дошки

Відобразити зображення 
з буферу обміну

Помістити дошку в 
хронологічний пул

Відобразити дошку з 
хронологічного пулу

Очистити дошку

Створити дошку

Порожня дошка

Лінії
Клітинки

Нотний стан
Таблиця

Лінії для 1 класу

Лінії для 2 класу
Лінії для 3 класу
Лінії для 4 класу

Створити дошку
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Вибір дошки з хронологічного пулуРобота з кількома дошками. Під час поточ-
ного сеансу роботи з програмою можна пе-
ріодично зберігати поточні зображення до-
кументів та дощок у хронологічному пулі і 
виводити їх на екран у будь-якому порядку. 
Щоб не втратити поточне зображення, якщо 
воно вам ще знадобиться, не забувайте по-
містити його у хронологічний пул. Після ви-
ходу з програми вміст хронологічного пулу 
втрачається!

Зберігання зображень дощок і відтворен-
ня на дошках інших зображень. Скорис-
тавшись командою FileExport, ви можете 
зберегти зображення дошки у графічному 
файлі растрового формату, а потім вивес-
ти його на екран. На дошку також можна 
вивести растрове зображення, попередньо 
скопійоване у буфер обміну. Для виконання 
цих операцій користуйтеся кнопками пане-
лі інструментів (дві нижні кнопки справа 
у групі кнопок для роботи з дошкою). Але 
врахуйте: якщо перед виведенням іншого 
зображення на дошку не зберегти поточне 
зображення принаймні у хронологічному 
пулі, його буде втрачено.
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Запуск зовнішніх програм
Безпосередньо з вікна MasterTool ви можете запускати інші програми, 
а також програму, що відображає клавіатуру. Для цього слід користу-
ватися чотирма кнопками панелі інструментів.

Екранна  
клавіатура

Зовнішні 
програми

Поле-посилання 1
Напис

Примітка

Поле-посилання 
для екранної 

клавіатури
Примітка

Видалити
Огляд...

У кожному полі-посиланні може бути  
заданий будь-який файл програми (.exe) 
чи ярлика (.lnk). Вони будуть активізува-
тися після клацання відповідної кнопки 
в області External programs (Зовнішні 
програми) панелі інструментів.

Вікно Зовнішні програми

Ви можете визначити, які саме це будуть програми. Виберіть команду Link-fields... з меню Options 
(Опції). Відкриється вікно, показане на наступному рисунку, і ви зможете задати папку, де міститься 
потрібна вам зовнішня програма.

Поле-посилання 2
Напис

Примітка
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Екранна клавіатура
Під час виконання вправ певного типу можна обрати режим надання відповідей у вигляді тек-
сту. Коли вправа відображається на інтерактивній дошці, для вводу тексту можна користуватися 
екранною клавіатурою. Рекомендується у вікні настройки зовнішніх програм у полі для екранної 
клавіатури задати посилання на файл розширеної клавіатури, яка має режим рукописного вводу: 
 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe.

Екранна клавіатура

Сенсорна клавіатура

Панель рукописного вводу
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Робота з тестами і вправами
Програма MasterTool надає можливість швидко перетворювати матеріал для викладання на вправу. 
Крім того, в авторській версії програми можна створювати тести різних видів. Маючи базову версію 
системи, ви зможете лише проводити тестування і виконувати вправи, 
використовуючи наявні документи. 

Як зазначалося, для кожного режиму роботи у програмі є своє подання, 
що встановлюється з допомогою кнопок горизонтальної панелі.

Індивідуальна вправа
Настройки вправи...

Протокол останньої вправи...

Взяти участь у мережевій вправі...
Список кращих у мережевих вправах...

Розсувний пазл

Скасувати вправу

Список кращих у індивідуальних вправах...

Подання для 
викладання

Індивідуальна вправа

Взяти участь  
у мережевій вправі

Для роботи з тестами і вправами 
у програмі є спеціальне меню.

Загальний порядок роботи з впра-
вами і тестами такий: 

1. Відкрити потрібний документ. 

2. Перейти у подання для інди-
ві дуальної вправи.

3. У вікні, що відкриється, вибрати настройки 
вправи і клацнути кнопку Start Exercise.

4. У наступному вікні ввести прізвище виконав-
ця і клацнути кнопку ОК.

5. Виконати завдання вправи чи тесту.

Програма MaserTool пропонує два режими роботи 
з вправами і тестами: індивідуальний і мережевий.
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Індивідуальні вправи
Вправи цього виду можна запускати на інтерактивній дошці та виконувати разом із учнями в режимі 
діалогу або викликаючи їх по черзі до дошки. За наявності комп’ютерного класу учні можуть від-
крити таку вправу на своїх комп’ютерах і виконувати її індивідуально або групами. Але при цьому, 
на відміну від мережевої вправи, вчитель не бачить на своєму комп’ютері стан виконання завдань 
учнями, а вони матимуть можливість самостійно вийти з режиму вправи і побачити відповіді. Під 
час запуску вправи на одному з етапів відкривається вікно для настроювання її параметрів. Вигляд 
цього вікна залежить від виду документа і вправи.

Завдання на групування об’єктів
Документ, що містить  

текстові написи з рисунками

Документ, що містить 

текст з пропусками

Тести

Завдання на співставлення
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Відображаються ВСІ питання та ВСІ 
відповіді. Для відповіді потрібно 
перетягнути прямокутник з відпо- 
віддю на відповідне питання.
Відображаються всі питання та  
ОДНА відповідь. Для відповіді по-
трібно перетягнути прямокутник з 
відповіддю на відповідне питання.
Відображається ОДНЕ питання 
та всі відповіді. Для відповіді по-
трібно перетягнути прямокутник з 
відповіддю на це питання.

На місці питань відображаються 
прямокутники. Для відповіді у них-
потрібно ввести текст і клацнути 
кнопку OK.

Документ, що містить текстові написи з рисунками
Коли для такого документа вибирається подання для вправи, він пере-
творюється на вправу, в якій учневі потрібно назвати приховані елемен-
ти. Вікно настроювання вправи має такий вигляд, як на рисунку.

У цьому вікні можна задати час виконання вправи. Пропонуються 
три варіанти: без ліміту часу (обрано за умовчанням, фіксується час 
роботи над вправою); з лімітом часу (часові межі задаються у полях 
праворуч); без ліміту і без відліку часу.

Також у вікні можна обрати спосіб, у який учні будуть давати відповіді.

Якщо клацнути позначену червоним кружечком кнопку (див. рису-
нок), вікно збільшиться.

Додаткові параметри

Вікно настроювання вправи
Ліміт часу

Без ліміту часу,  
з відліком

З лімітом часу:...хв...сек

Без ліміту часу,  
без відліку
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У розширеному вікні можна встановити спосіб нумерації питань вправи і режим реакції програми 
на правильну і неправильну відповіді.

Послідовність питань
За встановленним порядком
Довільно
Знаки питання

Відкрити відповідь

Реакція на правильну 
відповідь

Поставити зелену галочку

Поставити червоний хрестик, 
більше не виводити питання

Реакція на неправильну 
відповідь

Питання не відмічається,  
можна робити будь-яку кіль- 

кість спроб дати відповідь

Послідовність відображення 
карток із відповідями (праворуч)
В алфавітному порядку
У довільному порядку



18                                   Посібник користувача MasterTool (швидкий старт)                                            

Документ, що містить текст із пропусками
Коли для такого документа вибирається подання для вправи, він перетворюється на вправу, в якій 
учневі замість пропусків потрібно вставити відповідний текст. Вікно настроювання вправи має такий 
самий вигляд, як і для документа з текстовими написами і рисунками. Способи надання відповідей 
також аналогічні: 

 9 відображаються всі пронумеровані місця пропусків і всі прямокутники з відповідями;

 9 відображаються всі пронумеровані місця пропусків і ОДИН прямокутник з відповіддю, яку потрібно 
перетягнути на відповідний пропуск;

 9 відображається ОДНЕ пронумероване місце пропуску і всі відповіді;

 9 на місці пропусків відображаються прямокутники, у які потрібно ввести текст.
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Тести
У програмі MasterTool можна ство-
рювати тести з однією відповіддю і 
тести з кількома відповідями. Перед 
початком тесту програма виводить 
вікно для його настроювання (див. 
рисунок). У цьому вікні можна за-
дати режим опитування, ліміт часу 
для нього, а також послідовність ві-
дображення відповідей та запитань.

Повторювати до отримання 
всіх правильних відповідей

Режим опитування

Послідовність вдображення 
карток з відповідями

В алфавітному порядку
Довільно

Ліміт часу
Без ліміту часу, з відліком
З лімітом часу:...хв...сек
Без ліміту часу, без відліку

Послідовність питань
У встановленому порядку
Довільно

Показувати це вікно  
перед кожною вправою

Почати вправу Закрити

Вікно настроювання вправ з окремих питань і питань із варіантами відповідей

Повторювати лише один раз
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Завдання на співставлення
У поданні для вправ вікно такого завдання такий вигляд, 
як на другому рисунку праворуч. Для виконання завдання 
потрібно почергово клацати квадратики у правому і ліво-
му стовпцях. Якщо співставлення правильне, написи будуть 
з’єднані лінією.

Вікно настроювання цього завдання має такий вигляд, як на 
рисунку нижче. У ньому можна настроїти лише часові пара-
метри виконання завдання.

Без ліміту часу, з відліком

З лімітом часу:...хв...сек

Без ліміту часу, без відліку

Вікно настройки завдань на співставлення
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Завдання на групування об’єктів
Прикладом такого завдання може бути вправа на групування 
слів за способом написання. 

У вікні настроювання окрім часових параметрів можна обрати 
відображення або всіх карток з відповідями, або послідовно 
по одній. Для виконання завдання слід перегнути всі картки 
з відповідями у відповідну групу. 

Вікно настройки завдань на групування об’єктів
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Оцінювання індивідуальних вправ
Під час виконання індивідуальних вправ 
у верхній частині вікна програми відобра-
жається інформація про процес виконання.

Ім'я
Правильні 
відповіді:

Невдалі 
спроби:

Відсоток вда-
лих спроб:

Загальний 
результат:

Витрачено 
часу:

з

Вправу виконано Шкала оцінювання

Статистика

Правильні відповіді:
Невдалі спроби:

Відсоток вдалих спроб:
Відповіді, не надані  

за браком часу:
Використано часу:

Загальний результат:
Оцінка:

Бали:

Повторення вправи
Повторити повністю

Повторити тільки  
питання з неправильними 

відповідями

Список кращих...

Протокол вправи... Додати  
в список  
кращих

Повторити 
вправу

Перейти в 
подання для 
викладання

По закінченні вправи відкрива-
ється вікно з результатами. Тут 
можна дізнатися про кількість 
правильних відповідей, невдалих 
спроб відповісти, відсоток вдалих 
спроб, який розраховується так: 
Q = правильно / (правильно + 
неправильно). Програма відо-
бражає також дані про кількість 
питань, на які учень не встиг від-
повісти за браком часу, загальний 
час і загальний результат:

L = правильно / (правильно + не-
правильно + пропущено за бра-
ком часу).

Окрім цього, програма генерує 
протокол виконання вправи, який 
можна переглянути, роздрукува-
ти, зберегти у файлі або надісла-
ти електронною поштою. 
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Протокол

Для відкриття протоколу слід клацнути відповідну кнопку у вікні з результатами. У результаті від-
криється наведене нижче вікно. У протоколі міститься повна інформація про хід виконання вправи, 
а також виставлена оцінка. Протоколи зберігаються у папці, визначеній у діалоговому вікні, що від-
кривається командою OptionsFile folder.
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Організація змагання між учнями
Програма MasterTool створює для вправи список найкращих результатів, а тому за наявності 
комп’ютерного класу ви можете в режимі виконання індивідуальних вправ організовувати між учнями 
змагання. Порядок роботи при цьому має бути таким.

1. Створіть на мережевому диску (або на іншому диску, який від кри то для доступу з інших ком п’ю-
те рів) пап ку для зберігання найкращих ре зультатів (на приклад, папку з іменем Укр. Мова 5 кл 
кращі результати) та папку для вправ. Пере пишіть у цю папку потрібні вправи.

2. На кожному комп’ютері у класі задайте однакову мережеву папку для зберігання файлу най-
кращих результатів (це буде файл з розширенням імені .hcs). Скористайтесь для цього коман-
дою OptionsFile folder. У вікні, що відкриється, вкажіть шлях до створеної у п. 1 папки і клацніть 
кнопку ОК.

3. Скажіть учням відкрити вправу з мережевої папки, перейти в режим індивідуальної вправи 
і ввести перед її початком своє ім’я та прізвище.

1. Виконавши вправу, кожен учень побачить вікно свого результату. Він має, клацнувши у цьому 
вікні кнопку Add to best list, занести свій результат до списку кращих. Вікно з результатами 
можна не закривати. Коли всі учні виконають вправу, кожен із них зможе побачити список 
найкращих, клацнувши кнопку Best list.

2. Ви також маєте відкрити цю вправу і, коли всі учні закінчать роботу, вибрати у меню команду 
ExerciseBest list in individual exercises.

3. У вікні кращих результатів ви побачите прізвища учнів, назви комп’ютерів, відсотки правильних 
відповідей та час виконання вправи.

4. Дані про кращі результати можна використовувати у різний спосіб:
а) роздрукувати на принтері (але при цьому на друк не виводиться назва вправи);
б) скопіювати у буфер і вставити в документ Word або Excel. Ви зможете додати у файл необхідну 

інформацію (назву класу, вправи тощо), зберегти результати для звітності та роздрукувати; 
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в) зберегти у текстовому файлі. Це найкращий варіант, оскільки  у вас залишаться дані, які потім 
можна використати в потрібний вам спосіб. 

5. Програма зберігає файли кращих результатів у файлах з розширенням .hcs. Для кожної вправи 
створюється окремий файл, ім’я якого співпадає з іменем файлу вправи. Програма ці файли сама не 
видаляє, тому перед початком роботи з іншим класом ви можете видаляти їх (попередньо зберігши 
дані в файлі .txt) або не видаляти їх і порівнювати результати паралелі класів.

Папка для зберігання  
протоколів

Папка для зберігання  
скріншотів хроніки

Папка для зберігання  
найкращих результатів
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Друк документів і робочих матеріалів
Ви можете роздрукувати зображення дошки, але майте на увазі, 
що при цьому друкуються також намальовані на дошці об’єкти 
(якщо такі є). Щоб запобігти цьому, спочатку видаліть їх, скорис-
тавшись кнопкою  панелі інструментів, а потім виберіть команду  
FilePrint.

Після цього відкриється вікно, у якому можна задати розміри 
верхнього та лівого полів і кількість копій. Також у вікні є кнопка 
Options, що відкриває вікно з параметрами принтера. Виконавши 
необхідні настройки друку, клацніть кнопку Print.

Розмір та позиція
Ліве поле

Верхнє поле
Зберігати пропорції

Копії

Принтер

ШиринаВисота
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Макет

Якщо ви хочете створити на основі документа паперові навчальні матеріали, виберіть команду 
FileCreate worksheet або кнопку . Після цього відкриється вікно настроювання параметрів.

Назва вправи
Вивести заголовок
Текст завдання вправи

Показати текст відповідей
Розмір квадратиків для відповідей

Розмір полів для вводу відповідей
Показати базове зображення

Положення базового зображення

Орієнтація
Книжкова
Альбомна

Аркуш з квадратиками для відповідей
Аркуш з питаннями та відповідями
Аркуш з відповідями

Вікно попереднього 
перегляду

Оновити вікно попереднього перегляду
Встановити настройки  
за умовчанням
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З допомогою цього вікна ви можете надрукувати документ без відповідей, із відповідями (зразок для 
перевірки) або лише відповіді (наприклад, на прозорій плівці для перевірки шляхом накладання її 
на роботу учня).

На рисунку нижче показано, який вигляд 
має підготовлений для друку текст.

Робочі матеріали можна експортувати 
у файл формату WMF, скопіювати у бу-
фер обміну і вставити в інший документ, 
наприклад у документ Word. Матеріали 
вставляються як растрові малюнки.

Також ви можете відразу надрукувати 
робочі матеріали. Після вибору команди 
друку відкривається вікно, у якому мож-
на задати поля сторінки, кількість копій 
та запустити процес друку.
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Мережеві вправи
За наявності комп’ютерного класу та шкільної ліцензії на програму MasterTool вчитель може на 
всіх комп’ютерах класу ініціювати запуск однієї вправи і під час її виконання учнями на своєму 
комп’ютері бачити, як вони відповідають на питання, що містяться у цій вправі. Як і у випадку ор-
ганізації змагання, програма складає список кращих результатів.

Переваги шкільної ліцензії
Система MasterTool — це не лише зручний засіб для роботи з інтерактивними навчальними матеріа-
лами, а й засіб для їх розробки, який легко можуть опанувати вчителі. Для кожного типу навчального 
матеріалу (тесту, завдання на співставлення, групування тощо) у програмі є діалогове вікно, що до-
зволяє у зручний спосіб дуже швидко створювати такі матеріали.  Розробляти навчальні матеріали 
можна в авторській системі MasterTool, яка розповсюджується лише за шкільною ліцензією. При-
дбавши цю ліцензію, навчальний заклад отримає можливість не тільки проводити мережеві вправи і 
використовувати готові навчальні матеріали MasterTool, а й розробляти власні навчальні матеріали 
для будь-якої інтерактивної дошки.  

http://bhv-osvita.com/index/didaktichni_materiali_dlja_interaktivnikh_doshok_mastertool/0-4
http://bhv-osvita.com/shop/22/desc/licenzija
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Основи 
здоров’я

Очикується

Математика

Біологія
Георграфія

Англійська мова

Українська мова

Рідна мова та читання

http://bhv-osvita.com/shop/cat1/pochatkova-shkola/osnovi-zdorov-ja
http://bhv-osvita.com/shop/cat1/pochatkova-shkola/matematika
http://bhv-osvita.com/shop/cat1/osnovna-ta-starsha-shkola/biologija
http://bhv-osvita.com/shop/cat1/osnovna-ta-starsha-shkola/geografija
http://bhv-osvita.com/shop/cat1/osnovna-ta-starsha-shkola/anglijska-mova
http://bhv-osvita.com/shop/cat1/osnovna-ta-starsha-shkola/ukrajinska-mova
http://bhv-osvita.com/shop/cat1/pochatkova-shkola/ridna-mova

