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старший науковий співробітник 
відділу професійно-практичної підготовки

Львівського науково-практичного центру 
інституту ПТО НАПН України

ВиКОРиСТАННЯ СУчАСНих МУЛьТиМЕДІЙНих 
ТЕхНОЛОГІЙ НАВчАННЯ У ЗАКЛАДАх хУДОЖНьОГО ПРОФІЛЮ.

Професійно-технічні заклади України впроваджують нові технології нав-
чання які відкривають широкі можливості для розвитку уяви й творчих здібнос-
тей майбутніх фахівців художніх народних промислів. Їх ціль дати можливість 
учням оволодіти системою знань і орієнтовних професійних дій із загально-ху-
дожніх і спеціальних предметів (народні художні промисли, рисунок, живопис, 
композиція, спецтехнологія, моделювання тощо) які необхідні для успішного 
здійснення професійно-художньої діяльності. Формування у майбутніх фахівців 
художніх промислів і ремесел професійних якостей: самостійність, організо-
ваність, працьовитість, цілеспрямованість, самовдосконалість, наполегливість 
тощо. Відповідно до цього навчальні програми із загальнохудожніх і спеціаль-
них дисциплін мають бути спрямовані на визначення змісту технологічного ха-
рактеру завдань, які майбутні фахівці повинні навчитися виконувати на теоре-
тичних і практичних заняттях.

Тому одним із основних напрямів сучасної професійно-технічної освіти є 
впровадження і використання мультимедіа-технологій, які дозволяють покра-
щити рівень навчально-пізнавального процесу та інформаційної культури учнів. 
Ефективність використання мультимедіа-технологій залежить від організації 
навчальної діяльності, яка б сприяла формуванню та розвитку знань, вмінь і 
навичок учнів у бажаному напрямку навчальної діяльності. 

Метою нашого дослідження є визначення місця та ролі мультимедійних 
технологій у навчальному процесі, розкриття потенційних можливостей, які мі-
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стить використання мультимедійних технологій у формуванні навчально-пізна-
вальної активності учнів. 

Використання мультимедіа у навчальному процесі вивчали такі науковці: 
Биков В., Безносюк О., Булахова Я., Бондаренко О., Ващук О., Вертипорох Д., 
Гаврілова Л., Гороль П., Гуревич Р., Демехіна І., Імбер В., Ісак Л., Заболотний 
В., Камінська А., Козлакова Г., Коношевський Л., Корчевський Б., Міщенко О., 
Наконечна Л., Новосельцев С., Овчарук О., Пінчук О., Полат Е., Шахіна І., Шес-
топалюк О. та інші.

Останні праці, що стосуються проблеми використання ІКТ в освітньому 
процесі, все більше свідчать про необхідність їх використання. Адже сучасний 
учень сприймає інформацію у вигляді умовних знаків, символів, сигналів че-
рез ЗМІ, Іnternet, вона формує та збагачує світогляд молодої людини, робить її 
більш комунікативною та всесторонньо розвиненою. Інноваційні підходи від-
кривають широкі можливості для розвитку уяви й творчих здібностей майбутніх 
фахівців [6].

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сприяють встановленню 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя і учня на основі активізації процесів емпатії, 
рефлексії [1, c.51]. Так, Смольяннікова І.А. зазначає, що «сучасний фахівець в 
будь-якій галузі повинен володіти навичками використання інформаційних та 
комунікаційних технологій у професійному контексті» [7]. Це веде до розгляду 
можливостей ІКТ стосовно створення технологічного навчального середовища 
(тобто навчального середовища, в якому поряд із традиційними матеріалами та 
видами роботи використовуються можливості ресурсів ІКТ. 

Інформаційне суспільство потребує від фахівців: інтелектуального (конс-
труктивне мислення) і креативного (творче мислення) розвитку; розвитку ко-
мунікативних здібностей на основі виконання спільних проектів; професійного 
розвитку (формування уміння приймати оптимальні професійні рішення під час 
комп’ютерних ділових ігор); розвитку навичок дослідницької діяльності; фор-
мування інформаційної культури (при використанні текстових, графічних і таб-
личних редакторів, локальних і мережевих баз даних). До числа інформаційних 
технологій навчання входять усі технології, що використовують спеціальні тех-
нічні інформаційні засоби (аудіо, відео, кіно).

Важливою складовою в інформаційних технологіях навчання є мульти-
медіа (з англ. multimedia – багатокомпонентне середовище) – об’єднання кількох 
засобів подання інформації в одній комп’ютерній системі: тексту, звуку, графіки, 
мультиплікації, відео, ілюстрацій (зображень), просторового моделювання. За-
вдяки використанню мультимедійного проектора і інтерактивної дошки учні 
дивляться репродукції і світлини одночасно. Можна демонструвати картини із 
збільшенням окремих фрагментів, що сприяє розвитку наочно-образного ми-
слення. Така подача матеріалу дуже ефективна. 

Б. Б. Корчевський визначає мультимедіа як «спектр інформаційних техно-
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логій, що використовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою 
найефективнішого впливу на користувача (що став одночасно і читачем, і слу-
хачем, і глядачем). Завдяки застосуванню в мультимедійних продуктах і послу-
гах одночасної дії графічної, аудіо-(звукової) і візуальної інформації ці засоби 
володіють великим емоційним зарядом і активно включають увагу користувача 
(слухача)» [4, c.118]. 

Г. М. Коджаспирова визначає мультимедіа як «технологію, що забезпечує 
роботу з нерухомим зображенням, відеозображенням, анімацією, текстом і зву-
ком. До комп’ютера підключаються зовнішні джерела інформації, як правило, 
цифрові (цифрові фотоапарати, сканери), але деякі з них можуть бути й аналого-
вими (відеокамери, мікрофони). Інформація з додаванням тексту, анімації й спе-
цефектів записується в мультимедійний файл. Мультимедіа створює взаємодія 
візуальних і аудіо ефектів» [3, с. 234].

Американські науковці Флетчер, Дейл і Нельсон провели аналіз тради-
ційних форм навчання і мультимедійних засобів викладання. Науковці дійшли 
висновку про те, що мультимедійні навчальні програми мають переваги перед 
звичайними, традиційними [2, с.48.]. Дослідження українських вчених (П. Го-
роль, Р. Гуревич, Л. Конишевський, О. Шестопалюк) підтверджує можливості 
технології мультимедіа, науковці доводять, що система „вухо-мозок” пропускає 
за секунду 50 одиниць інформації, а система „око-мозок ” – 500 [2, с.8.].

Інститут „Євролінгвіст” (Голандія) провів дослідження, завдяки якому 
вчені прийшли до висновку, що більшість людей запам’ятовує 5% почутого і 
20% побаченого. Одночасне використання аудіо та відеоінформації підвищує 
запам’ятовування до 40-50% [5, с.15].

Мультимедійні презентації можуть бути проведені вчителем або учнем, 
показані через проектор, або ж на іншому локальному пристрої відтворення. 
Мультимедіа може бути або завантажена з інтернету на комп’ютер користувача 
й відтворена будь яким чином, або відтворена за допомогою технологій потоко-
вої передачі даних. Різні формати мультимедіа даних можливо використати для 
спрощення сприйняття інформації учнями. Інформацію можна подати в тексто-
вому вигляді, а також проілюструвати її звуком або відеокліпом. 

Завдяки використанню мультимедійних засобів навчання в учителя 
з’являється можливість заздалегідь підготувати необхідну інформацію і сплану-
вати її представлення в потрібній послідовності. Це дає можливість раціонально 
використовувати час навчання, ефективно використовувати інтерактивні техно-
логії під час уроку, управляти усім учбовим процесом: більше уваги приділяти 
рішенню розвиваючих, творчих завдань.

Елементи анімації, зображення, звук активізують сприйняття інформації 
учнями, у них з’являється інтерес до поданої інформації, відбувається глибше 
сприйняття і засвоєння матеріалу.

Щоб створити правильну мультимедійну презентацію, потрібно дотри-
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муватись певних вимог: презентація повинна бути короткою, доступною та ком-
позиційно цілісною; тривалість презентації за сценарієм повинна складати не 
більше 20-30-ти хвилин; при викладенні матеріалу слід виділити декілька клю-
чових моментів і в ході демонстрації час від часу повертатись до них, щоб ви-
світлити питання з різних сторін. Це гарантує належне сприйняття інформації; у 
презентації не повинно бути нічого зайвого. Кожен слайд має бути необхідною 
ланкою вивчення нового матеріалу та працювати на загальну ідею презентації. 

Мультимедія сприяє стимулюванню когнітивних аспектів навчання, таких 
як сприйняття та усвідомлення інформації, підвищення мотивації учнів до на-
вчання, розвитку навичок спільної роботи, розвитку в учнів глибшого підходу 
до навчання. 

Застосування мультимедіа в освіті сприяє підвищенню ефективності нав-
чання порівняно з традиційним навчанням, зокрема: дієвість навчання вища на 
56%; розуміння теми зростає на 50-60%; непорозуміння при передачі знання 
зменшилися на 20-40%; ощадливість часу на 38-70%, перевага мультимедійних 
технологій над традиційним навчанням полягає у поєднанні логічного і образ-
ного методів освоєння інформації; наочність; інтерактивна взаємодія, спілку-
вання в інформаційно-освітньому просторі.

Інші форми мультимедіа, такі, як подання інформації у вигляді слайдів і 
магнітного запису, інтерактивне відео та відеопродукція, які використовуються 
вже досить давно, теж не втрачають своєї актуальності.

Застосування інтерактивних методів навчання та створення мультимедій-
них презентацій дозволяють робити навчальний матеріал більш яскравим та 
різноманітним. Це відчуття постійної новизни сприяє розвитку в учнів інтересу 
до навчання. Мультимедійні засоби надають нові можливості в організації нав-
чального процесу вчителеві, а учню – у виявленні і розвитку його творчих здіб-
ностей, а також сприяють формуванню самостійної роботи під час навчальної 
діяльності.
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Ю. Колиснык-Гуменюк
 

использование современных мультимедийных технологий о
бучения в заведениях художественного профиля.

В статье изложены результаты анализа научно-педагогической и методиче-
ской литературы относительно современных направлений педагогических ис-
следований, связанных с использованием в учебном процессе мультимедийных 
технологий. Указано на основные, с точки зрения автора, проблемы создания 
и эффективного использования образовательных мультимедийных продуктов.

Ключевые слова: личность, развитие личности, творчество, мультимедия, 
мультимедийные технологии, специалисты художественных промыслов.

Yu. Kolisnyk-humenyuk
 

Usage of contemporary multimedia technologies of education 
at art educational institutions.

The article presents the results of analysis of scientific, educational and methodical 
literature regarding contemporary trends pedagogical researches related to the use in 
the educational process of multimedia technologies. There is focused an attention 
on on the main, from the point of view of the author, problems of development and 
effective use of educational multimedia products.

Key words: personality, personality development, creativity, multimedia, 
multimedia technologies, specialists of art crafts.




