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Анотація  
У статті розглядається проблема використання мультимедійних технологій в 

навчальному процесі. Досліджується вплив мультимедіа на ефективність навчального 
процесу, вивчається застосування мультимедійних презентацій як продуктивного освітнього 
заходу. 
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Abstract  

The article deals with the possibilities of applying multimedia technologies in the 
educational process. It considers the impact of multimedia on the effectiveness of the educational 
process. The use of presentations as a productive educational technique is also analyzed. 
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Multimedia technologies, multimedia, computerization, higher school. 

 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, 
необхідним є мультимедійні технології. Посилена увага науковців до 
мультимедійних технологій є наслідком того, що у ХХІ столітті 
інформація стала важливим стратегічним ресурсом. Україна, 
інтегруючись у світовий інформаційний простір, прагне підвищувати 
рівень інформаційної культури своїх громадян. Зростає важливість 
професійної підготовки та професійної компетентності педагога, що є не 
тільки гарантією успішного формування інформаційної культури 
молодого покоління, а й запорукою впровадження нових мультимедійних 
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технологій у різні сфери діяльності суспільства.  

Проблеми інформатизації освіти, використання мультимедійних 
технологій, аналіз педагогічного потенціалу інформатизації навчального 
процесу розкрито в роботах М. Жалдака, Ю. Казакова, В. Мадзігона, Ю. 
Машбиця, І. Прокопенка, Н. Савченко, О. Шликова та ін.  

Метою нашого дослідження є висвітлення змісту та складових 
поняття «Мультимедійні технології», та з‟ясування можливостей 
використання їх у навчальному процесі. Розглянемо, як представлена ця 
проблема в працях вітчизняних та зарубіжних учених.  

Перші прояви «мультимедіа» слід датувати ще 1893 роком, за 
довго до початку комп‟ютеризації, коли з‟явилася перша фотографія, яка 
вважається однією з самих древніх технологій роботи з зображенням. [3, 
с.85-86]  

У 1960-х роках термін «мультимедіа» пов‟язували з митцями, які 
намагалися надати своїм витворам (скульпторам, картинам, музиці 
тощо) «живого» відтворення [8, с. 29].  

Інгенблек Вернер відзначає, що слово «мультимедіа» з‟явилось у 
вжитку між 1966 – 1973 рр. У ті роки термін «мультимедіа» пов‟язували з:  
− книгами;  
− журналами;  
− рекламними телепередачами;  
− засобами масової інформації [2, с. 5].  

У 1970-х на початку 1980-х рр. мультимедіа почали прирівнювати 
до великих, багато екранних показів слайдів, що супроводжувалися 
музичним оформленням та голосами за кадром [8, с. 29].  

Г. Кєдровіч зазначає, що «мультимедіа» формувалось на двох 
площинах. На першій, котра формувалась до 80-х років, комп‟ютер не 
фігурує, тобто йдеться про мультимедійність без комп‟ютера. В цьому 
випадку головним носієм інформації (медіа) найчастіше виступало 
телебачення. Від 80-х років назва мультимедіа зазнала змін. У другій 
половині 80-х років вживалась назва аудіо-відео-комп‟ютер для 
визначення приладу, пристосованого до підготовки даних для запису на 
компактдисках [10, с. 84].  

Аналіз визначень поняття «мультимедіа» засвідчує, що різні автори 
дають різноманітні тлумачення цього терміну. Зокрема, визначення О. 
Пушкаря зводиться до наступного: «Мультимедіа – сучасна 
інформаційна технологія, що забезпечує об‟єднання графічних образів, 
відео, звуку та інших спеціальних ефектів за допомогою комп‟ютерних 
засобів» [7, с. 543].  

Професійна педагогіка дає таке визначення: «Мультимедіа – 
операційні середовища, що ґрунтуються на використанні технології 
компакт-диска, дозволяють інтегрувати аудіовізуальну інформацію, 
представлену в різній формі (відеофільм, текст, графіка, анімація, 
слайди, музика), використовуючи під час цього можливості 
інтерактивного діалогу» [17, с. 275]. 
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О. Лактіонов під терміном мультимедіа розуміє інтерактивні 
системи, які забезпечують обробку рухомих та нерухомих відео 
зображень, анімованої графіки, високоякісного звуку та мовлення [12, с. 
45].  

Доповнює висловлювання О. Лактіонова довідник комп‟ютерних 
термінів, який дає таке визначення: «Мультимедіа – це коп‟ютерно-
орієнтовний метод відображення інформації, що базується на 
використанні текстових, графічних і звукових можливостей комп‟ютера в 
інтерактивному режимі» [12, с. 45].  

Нині «мультимедіа», як зазначає С. Новосельцев, - це інтерактивні 
системи, що забезпечують роботу з нерухомим зображенням і рухомим 
відео, анімованою комп‟ютерною графікою і текстом, мовою і 
високоякісним звуком [15, с. 3].  

У науковому доробку А. Петренко акцентована увага на визначення 
особливих ознак мультимедіа, до яких він відносить:  
− інтеграцію в одному програмному продукті багатозначних видів 

інформації: як традиційних (текст, таблиці, ілюстрації та інше), так і 
оригінальних (мова, музика, відеофільми, анімації та інше). Така 
інтеграція виконується під керівництвом комп‟ютера з 
використанням різноманітних пристроїв відтворення інформації: 
мікрофона, аудіо-системи, CD-ROM-програвача, телевізора, 
відеомагнітофона, відеокамери, електронних музичних інструментів;  

− роботу в реальному часі, оскільки на відміну від тексту і графіки, 
статичних за своєю природою, аудіо і відеосигнали розглядаються 
лише в реальному масштабі часу;  

− новий  рівень  інтерактивного  спілкування  «людина-комп’ютер»,  
коли в процесі діалогу користувач одержує більш об‟ємну і 
різносторонню інформацію, що сприяє поліпшенню умов навчання, 
роботи чи відпочинку [14, с. 7-8]. 
Завдяки   своїм   багатосередовищним   можливостям   технології  

мультимедіа використовуються в усіх сферах діяльності людей. Р. 
Гуревич та М. Кадемія визначають такі сфери застосування 
мультимедіа-технологій:  

− інтерактивне навчання;  
− інформаційні кіоски;  
− автоматизовані засоби стимулювання продажу;  
− демонстраційні дискети;  
− електронні брошури;  
− інтерактивні презентації;  
− інтерактивна мережа Internet [5, с. 251].  

Свої думки з приводу використання технології мультимедіа 
висловила Т. Балаховська. Згідно з її підходом, термін «мультимедіа», 
не підкріплений іменниками, вживається у трьох значеннях:  

− мультимедіа – як новий підхід до існування та збереження 
інформації різного виду; 
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− мультимедіа – як обладнання, що дозволяє оперувати різною 
інформацією;  

− мультимедіа – як створений програмний продукт з орієнтирами 
(система меню, перехресні посилання) [1, с. 37-39].  

За В. Імбер, мультимедійні засоби навчання можна 
використовувати в таких аспектах: 

− як наочність до розповіді викладача;  
− як основне джерело одержання інформації, самостійне навчальне  

середовище (мультимедійно-навчальне середовище) [6, с. 53-54]. 
Однією з основних сфер застосування мультимедійних систем є  

освіта. Як зазначає Г. Кєдровіч: «майбутнє освіти – це, між іншим, 
мультимедійне навчання, котре має слугувати:  

− закріпленню одержаних під час лекції знань;  
− розвитку самостійності мислення учня і його пізнавальних інтересів;  
− поглибленню вправності навчання;  
− залечуння учня до самостійного використання сучасних джерел 

знань» [10, с. 85].  

Мультимедіа мають широкі можливості для використання в 
навчальному процесі. Американські науковці Флетчер, Дейл і Нельсон 
провели оригінальний аналіз традиційних форм навчання і 
мультимедійних засобів викладання. Здійснюючи свої дослідження 
незалежно один від одного, науковці дійшли висновку про те, що 
мультимедійні навчальні програми мають переваги перед звичайними, 
традиційними [13, с. 48].  

Дослідження вчених (П. Гороль, Р. Гуревич, Л. Коньшевський, О. 
Шестопалюк) підтверджує можливості технології мультимедіа зокрема, 
науковці доводять, що система «вухо-мозок» пропускає за секунду 50 
одиниць інформації, а система «око-мозок» – 500 [4, с. 8].  

Цікаве на цей рахунок розміщення ролі мультимедійних технологій 
Г. Кєдровічем, який відзначає: «…навчання дає тим кращі результати, 
чим багатшим є багатоканальний спектр потоку інформації між окремими 
елементами комунікації» [10, с. 85]. Підтвердженням цього є дослідження 
інституту «Євролінгвіст» (Голандія), що більшість людей запам‟ятовує 
5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо і 
відеоінформації підвищує запам‟ятовування до 40-50% [16, с. 15].  

У цьому контексті заслуговує увагу думка В. Понеділко про вплив 
наочності на швидкість сприйняття матеріалу. Результати досліджень 
вченого характеризуються такими даними: 

 щоб запам‟ятати раніше невідомий об‟єкт людині необхідно:
− за умови словесного опису – 2,8 с.;  
− на контурному малюнку – 1,5 с.;  
− на кольоровому фото – 0,9 с.;  
− засобами кіно – 0,7 с.;  
− показуючи в натуральному вигляді – 0,4 с.; 

 залежність міцності запам‟ятовування від форми подання інформації
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слухачам досліджувалася через 3 години і через 3 дні. Обсяг 
навчального матеріалу, що зберігся в пам‟яті слухачів, відповідно 
становив:  

− за умови усного викладання – 70 і 10%;  
− за умови візуального викладання – 72 і 20%;  
− за умови аудіовізуального викладання – 85 і 50% [17, с. 529]. 

Ю. Казаков, вивчаючи педагогічні умови застосування медіа-освіти  

в процесі професійної підготовки майбутніх учителів, зазначає, що 
термін «мультимедіа» часто використовують для позначення носіїв 
інформації, які дозволяють зберігати значні об‟єми даних і забезпечують 
достатньо швидкий доступ до них, наприклад CD – Compact Disk, DVD – 
Digital VersatilelVideo Disk. Іншими словами, під терміном  
«мультимедіа» можна розуміти й мультимедійну програму-оболонку, й 
продукт, який створено на основі мультимедійної технології, й 
комп‟ютерне забезпечення. Разом з тим, мультимедіа – це окремий вид 
комп‟ютерної технології, який об‟єднує в собі традиційну статичну 
візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, 
музика,відеофрагменти, анімація) [9, с. 9-19].  

Оснащення вищих навчальних закладів засобами інформаційно-
телекомунікаційних технологій нині посідає значне місце в 
інформатизації вищої освіти. Це передбачає створення:  
−мультимедійних комп‟ютерних класів;  
−мережного з‟єднання між структурними одиницями навчального 

закладу;  
−виходу до мережі Internet;  
−навчальних мультимедійних продуктів;  

−підготовка     викладачів     для     застосування     можливостей 
інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальних цілях [6,  

с. 31].  
В. Імбер вважає, що застосування мультимедійних засобів 

навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів відіграє 
значну роль. Зокрема, мультимедійне навчання для майбутніх учителів 
початкових класів забезпечує:  
− розширення джерел отримання та представлення нової інформації; − 

розвиток самостійності та креативного мислення в процесі  
створення власних мультимедійних 

проектів; − прискорення темпів навчання;  
−забезпечення індивідуального підходу у навчанні [6, с. 59]. Оволодіння 

вчителем початкових класів технологією мультимедіа  
здійснюється безпосередньою діяльністю, котра включає три 
компоненти:  
−навчальний (уміння роботи з програмою Microsoft PowerPoint);  
−методичний (вироблення власної методики проведення уроків з 

використанням можливостей МЗН);  
−професійний  (перекваліфікація,  підготовка  вчителів  зі  знаннями 
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застосування МЗН) [6, с. 63].  

Використовуючи мультимедійні програмні продукти, вчителі 
отримують широкі можливості для проведення ефективних уроків. Як 
стверджують Г. Коджаспірова та К. Петров, комп‟ютер, який оснащено 
технічними засобами мультимедіа, дозволяє вчителю на якісно новому 
рівні використовувати різні форми подання інформації, поєднувати не 
тільки фрагменти тексту, а й графіку, звукозаписи, фотографії, 
мультфільми, відео кліпи тощо. Під час проведення уроку вчитель 
отримує можливість супроводжувати своє пояснення показом на екрані 
комп‟ютерних слайдів з анімаційними (рухомими) ефектами, 
відтворенням заздалегідь записаного звуку чи відеофільмів, 
проектуванням зображення на великий кіноекран [11, с. 56-78].  

Аналіз літературних джерел вітчизняних та зарубіжних учених 
свідчить, що вчені підходять по-різному до трактування поняття 
«мультимедіа», що відображає його складність і зумовлює у зв‟язку з 
цим різні підходи. Полеміка довкола дефініції цього поняття триває. 
Проте, завдяки багатосередовищним можливостям технології 
мультимедіа використовуються у різних сферах діяльності людей, 
основною серед яких є освіта. 
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Анотація  
У статті йдеться про фази та підфази розвитку сім‟ї, про кризи, які переживає сім‟я та 

їх ознаки. Описано методики для діагностики та корекції кризових станів сім‟ї, подано 
результати їх впровадження.  

Ключові слова  
Фази, кризи розвитку сім‟ї, малюнок сім‟ї, тренінг 

 

Abstract  
The article deals with the phases and sub-phases of family development, about the crises 

experienced by the family and their signs. Methods for diagnosing and correcting family crisis 
situations are described, and the results of their implementation are presented. 

Keywords  
Phases, crisis of family development, picture of family, training. 
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