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3D-ІНТЕРАКТИВНІ ДОДАТКИ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ У ВИКЛАДАННІ

Комп’ютерна програма ROQED Science надає можливість моделювання і проведення освітніх де-
монстрацій для учнів середньої та старшої школи. Програма містить моделі і анімації з наступних 
предметів: Біологія, Фізика, Географія і Хімія. Більше того, програма включає в себе освітні моделі 
і анімації для додаткової освіти та розвитку інтересу до науки, вона дає можливість учням більш 
детально вивчити Механіку, Мікробіологію, Астрономію і Палеонтологію. ROQED Science включає в 
себе функцію полегшеного створення анімацій, використовуючи моделі, що існують в програмі. Та-
кож ROQED Science містить функціонал по створенню завдань на відповідність, збір моделі і визна-
чення деталей моделі.

БІОЛОГІЯ ФІЗИКАХІМІЯ ГЕОГРАФІЯ

РЕЖИМ 
«СЛАЙД»

РЕЖИМ 
«АНІМАЦІЯ»

РЕЖИМ 
«ДОСЛІДЖЕННЯ»

Процес навчання відтепер мак-
симально комфортний, адже 
учитель може підготувати слай-
ди, задавати питання, проводи-
ти презентації та зберігати свої 
роботи на локальному комп’ю-
тері.

Система не просто відтворює 
анімаційні фільми, адже даний 
режим супроводжується голо-
совим поясненням процесів, 
законів, явищ, принципів робо-
ти тощо. 

Ласкаво просимо у тривимір-
ний віртуальний світ! Вчителі 
та учні можуть обертати, розби-
рати, масштабувати та аналізу-
вати моделі з будь-якої точки 
простору з повним відчуттям 
кінестетичного навчання.

ВІДПОВІДНІСТЬ ДЕРЖАВНИМ ОСВІТНІМ СТАНДАРТАМ
Тривимірні моделі, анімації та дослідження згруповані згідно навчальних програм

СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ УРОКАМИ
Багатофункціональні інструменти для створення унікальних уроків

ВБУДОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Roqed Science супроводжується науковою термінологію та означеннями

ТРИВИМІРНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Високоякісні 3D моделі з зоології, ботаніки, анатомії, хімії, фізики та інших наук



БІОЛОГІЯПРИКЛАДИ ТЕМ ТА ТРУДНОЩІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У ВЧИТЕЛЯ ПРИ ЇХ ВИКЛАДАННІ

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА
Деталізована тема, з великою кількі-
стю етапів зі змінами. Учні витрача-
ють велику кількість часу на вивчен-
ня і повторення інформації по темі. 
Потрібна підтримка для академічно 
менш успішних учнів.

Програмне забезпечення з тривимірни-
ми моделями  ROQED Science надає мож-
ливість перегляду повної інтерактивної 
анімації, яка описує детально кожен етап 
ембріонального розвитку людини з мож-
ливістю розбирати моделі під час анімації 
і досліджувати процес із зображенням та 
акцентом на внутрішню будову.

БУДОВА ТРАВНОЇ СИСТЕМИ
Брак моделей внутрішніх органів 
травної системи може зробити одну 
з найбільш цікавих для учнів тем 
нудною, адже кожен учень хоче 
розібрати і зібрати модель травної 
системи і менш активні чи скромніші 
учні будуть відчувати нестачу на-
вчальних ресурсів. 

Використання ROQED Science дозволить 
учням вивчити дані моделі індивідуально 
в класі чи в домашніх умовах. В учнів є 
можливість створювати власні анімації, з 
використанням моделі, що збільшить за-
лученість до вивчення травної системи. У 
програмі можна скласти завдання по збір-
ці моделі з підказками, відповідність тер-
мінів і органів, що слугуватиме хорошим 
завданням для початку уроку з метою за-
цікавити в темі або для оцінювання учнів.

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА
Багатьом учням складно зро-
зуміти взаємодію між рухом ре-
бер, діафрагми та легенів. Модель 
Дондерса показує дану систему не 
повністю, до того ж її доводиться ро-
бити заново щороку, оскільки вона 
має властивість зношуватися за 
кілька уроків і не показує ефектно 
моделювання дихальної системи. 
Витрачається час на її виготовлення.

ROQED Science надає можливість розгля-
нути рух кожного елемента газообміну в 
розібраному вигляді.  оделі ROQED Science 
економить час учителя відведений на під-
готовку.

СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА
Складна для розуміння тема, яка 
містить велику кількість деталей. 
В системі спіральної освіти тема 
вивчається щороку більш глибоко. 
Складність для розуміння теми уч-
нем полягає в тому, щоб побачити 
загальну картину і розуміти сенс 
процесів кожного етапу в утворенні 
сечі.

ROQED Science дозволяє заглибитися в 
вивчення теми переходячи на більш де-
тальну анімацію і опис за посиланням на 
моделі. У даній моделі показано рух крові, 
рух солей і процес утворення сечі.

КРОВОНОСНА СИСТЕМА
Плутанина з рухом крові, з ар-
теріальною і венозною кровотечою, 
учням складно зрозуміти, яка мета 
руху крові в певному напрямку, а та-
кож, чому в малому колі кровообігу 
по венах тече насичена киснем кров. 
Потрібно пояснювати, що судини ви-
ходять з серця - артерії, а ті, що вхо-
дять - це вени.

Анімація великого і малого кіл кровообігу 
чітко демонструє, що артерії несуть кров 
від серця до органів, а також приносять 
дезоксигеновану кров до легенів. Даний 
складний для розуміння і запам'ятову-
вання момент добре показаний в анімації 
ROQED Science.
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ХІМІЯ
Моделювання ROQED Science до-
зволяє уявити s, p, d орбіталі в 3D 
просторі. Є можливість обертати 
модель, розглядати з різних сторін. 

S, P, D ОРБІТАЛІ
s, p, d орбіталі важкі для уяв-
лення в просторі. Вчителю для 
моделювання можуть знадо-
битися надувні кульки для по-
яснення теми, що не завжди 
представляється можливим. У 
книгах орбіталі зображені в 
2D площині.

ПРИКЛАДИ ТЕМ ТА ТРУДНОЩІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У ВЧИТЕЛЯ ПРИ ЇХ ВИКЛАДАННІ

Програмне забезпечення дозволяє 
показати, зібрати і розібрати типи 
гібридизації в 3D моделюванні. Є 
можливість розглянути як велика 
сфера s взаємодіє з p орбіталями.

ТИПИ ГІБРИДИЗАЦІЇ SP, SP2, SP3

Складна для подання і ро-
зуміння тема, яка пов'язана з 
вирівнюванням атомних ор-
біталей за формою і енергією.

У програмному забезпечення  
ROQED Science представлені мо-
делі для візуалізації реакцій, утво-
рень зв'язків: металевого, ковалент-
ного, іонного, Ван-дер-ваальсового 
зв'язку, водневого. Утворення зв'яз-
ків пояснюється на рівні руху елек-
тронів.

УТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ
Види хімічних зв'язків, їх ут-
ворення, різні типи реакцій 
важкі для розуміння учнями і, 
зазвичай, ілюструються у пло-
щині.

Програмне забезпечення  ROQED 
Science допомагає показати порів-
няльну пропорцію даних об'єктів, 
при натисканні надає інформацію 
по кожному з них. 

РОЗМІРИ ЧАСТИНОК МАТЕРІЇ
Потрібно зобразити порівнян-
ня таких частинок як ядро, 
атом, кристалічна решітка, мі-
кроскопічний об'єкт і макро-
скопічний об'єкт.

Моделювання допомагає показа-
ти утворення іонів в просторі. Дані 
моделі можна легко розібрати, 
розділити по електронам і прово-
дити демонстрацію на уроці.

УТВОРЕННЯ ІОНІВ
Важкі для розуміння поняття, 
такі як катіон, атом і електрон. 
При поясненні на словах ці 
терміни важко розрізняються, 
плутаються і не запам'ятову-
ються.



ГЕОГРАФІЯ
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ПРИКЛАДИ ТЕМ ТА ТРУДНОЩІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У ВЧИТЕЛЯ ПРИ ЇХ ВИКЛАДАННІ

КАРТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Проблеми зустрічаються при 
запам'ятовуванні інформації. 
Потрібно візуально запам'я-
тати, який природний ресурс 
відповідає певній географіч-
ній точці.

Програмне забезпечення ROQED 
Science дозволяє в ігровому фор-
маті піднести інформацію про при-
родні ресурси на карті. Крім того, на 
інших моделях можна спостерігати 
особливості розміщення та зовніш-
нього вигляду корисних копалин.

БУДОВА АТМОСФЕРИ
Труднощі відбуваються під час 
розгляду матеріалу з викори-
станням 2D картинок. Складно 
пояснити зміни в погоді, щоб 
було зрозуміло і цікаво.

Інтерактивні моделі ROQED Science, 
з якими можна взаємодіяти, цікаві-
ше використовувати для навчання: 
усі шари легко розділяються, опи-
суються на моделі. Підвищується 
мотивація при навчанні і в учня 
підвищується якість навчання.  

ЛІТОСФЕРА І РУХ ЇЇ ПЛИТ
Складнощі при описі і порівня-
но таких термінів як спрединг, 
субдукція, рифти розломів. 
Учні можуть плутатися.

Зображення в анімації і моделю-
ванні дозволяє уявити процес руху 
літосферних плит, також завдання 
на складання та пошук відповід-
ності термінів до структур дозволя-
ють закріпити знання.

ЦИКЛОН І АНТИЦИКЛОН
Важка для розуміння і пояс-
нення тема, яка вимагає як 
запам'ятовування так і візуалі-
зації.

В анімації добре показано відміну 
циклону і антициклону. Присутній 
модуль оцінювання на відповід-
ність термінів для того, щоб учні 
легко розуміли різницю циклону і 
антициклону.

ПРОМИСЛОВІСТЬ І ВИРОБНИЦТВО
На уроках час вивчення тем 
подібного характеру обмеже-
ний, немає можливості вив-
чити докладніше процеси ви-
готовлення електроприладів 
чи товарів побутового засто-
сування, видобутку корисних 
копалин тощо.

Програмне забезпечення  дозволяє 
вивчити моделі заводів або про-
мислових станцій по видобуван-
ню корисних копалин. Учні можуть 
вивчити послідовність технологіч-
них процесів, а також  розібрати і 
зібрати завод.
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ROQED Science дозволяє дослідити 
як умовну модель двигуна так і мо-
делі реальних двигунів, наприклад 
мотоцикла "Дніпро". Є можливість 
обертати модель, розглядати з різ-
них сторін, розбирати, збирати. Усі 
складові моделі мають детальний 
опис принципів роботи.

ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
Модель двигуна внутрішнього 
згорання має досить складний 
механізм, який часто виходить 
з ладу, в більшості випадків 
має низьку деталізацію важ-
ливих складових.

ROQED Physics містить лабораторні 
прилади і встановлені досліди по 
хвильовій та геометричній оптиці, 
які можуть бути запущені як для 
демонстрацій явищ і перевірки за-
конів, так і для виконання індивіду-
альних лабораторних робіт.

СВІТЛОВІ ЯВИЩА
Відсутність лабораторних при-
ладівдля проведення дослідів 
з хвильової оптики, примушу-
ють вчителя пояснювати дис-
персію світла, дифракцію та 
інтерференцію «на пальцях» з 
відсутністю практичних нави-
чок учнів.

Віртуальна 3D лабораторія ROQED 
Physics повністю безпечна. Вчите-
леві не потрібно перейматися за 
збереження обладнання. Учні змо-
жуть збирати ланцюги будь-якої 
складності і отримувати результати 
вимірювань зі всіх ділянок ланцюга 
за допомогою потрібних приладів.

РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ СТРУМУ
Небезпека під час роботи з 
електричними пристроями, не-
стача лабораторних приладів, 
списання матеріалів, поломки 
елементів ланцюга призводять 
до неможливості попрацюва-
ти з електричними приладами, 
а без практики діти втрачають 
інтерес до предмету.

Встановлення та налаштування 
будь-якого експерименту в ROQED 
Physics Lab не займає більше ніж 
трьох хвилин, що дає більше часу 
викладачеві на пояснення ново-
го матеріалу. Учні завжди мають 
«право на помилку» та час щоб при 
необхідності спробувати виконати 
роботу в належній якості.

ТЕПЛОЄМНОСТІ МЕТАЛІВ
Дуже складно простежити, 
щоб учні мали воду з одна-
ковою температурою, калори-
метр має свої вади в роботі . 
Відповідно, доводиться при-
скорювати кожен процес, без 
роз'яснення і обговорення тем.

ROQED Physics Lab може запропо-
нувати проведення лабораторної 
роботи як в групі, так і індивідуаль-
но. Всі вимірювання робить програ-
ма і студент отримує точні дані, що 
дає йому можливість зробити пра-
вильні обчислення. 

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ 
Обладнання втрачає первинні 
якості після частого викори-
стання, отримані дані в ході 
експерименту виходять не-
точними і відрізняються вели-
кою похибкою через те, що всі 
вимірювання робляться вруч-
ну. 



ЗРОБІТЬ НАВЧАННЯ ЦІКАВІШЕ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ

ROQED Physics вміщує предвстановлені лабораторні роботи, які входять до наступних розділів фі-
зики:

Кінематика

Статика та динаміка

Молекулярна фізика та термодинаміка

Постійний електричний струм

Електрика та магнетизм

Оптика

Кожний дослід має лабораторний опис, покрокові інструкції, калькулятор формул та таблиці для 
заповнення результатами досліджень. Програма дозволяє проводии потенційно небезпечні до-
слідження у віртуальному безпечному середовищі. Доступні усі необхіні прилади для демонстрації 
явищ та перевірки основних законів природи. В лабораторії ROQED Physics завжди в наявності 
потрібна коількість приладів, а їх встановлення та налаштування займає не більше хвилини.

Віртуальний 3D симулятор лабораторних та практичних робіт по фізиці, який дозволяє учням в інте-
рактивному та цікавому режимі самостійно або під контролеим вчителя системно вивчати різні фі-
зичні явища, процеси та проводити досліди. Також учень може дати відповіді на поставлені задачі, 
які автоматично надсилаються електронною поштою вчителеві.

ROQED PHYSICS LAB

www. roqed.com.ua
E-mail: info@roqed.com.ua



Використання віртуальних лаора-
торій ROQED Physics Lab і Roqed 
Science дає можливість провести на-
очно та віртуально демонстрації різ-
них фізичних досліджень, зрозуміти 
суть роботи приладів, механізмів та 
обладнання. Використання такого 
програмного забезпечення можливе 
за відсутності вчителя або при зміша-
них формах навчання. 

Індивідуальний темп навчання для кожного учня
Компенсація нестачі фізичного обладнання
Економія часу вчителя на заняттях
Високий рівень безпеки при виконанні досліджень
Відсутність необхідності витрачати час на встанов-
лення та впорядкування приладів
За короткий час здійснюються різні експерименти і 
здійснюються наукові висновки
Доступні експерименти, які в звичайних умовах май-
же неможливі

www. roqed.com.ua
E-mail: info@roqed.com.ua

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ІНТЕРАКТИВНЕ 3D ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ROQED НА БУДЬ-ЯКОМУ ПРИСТРОЇ!

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑


