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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ОСВІТІ 

 
Розглядаються питання впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі з метою підвищення ефективності 

педагогічного контролю. Пропонується набір інструментів та програмного забезпечення до організації та реалізації наочних лекційно-
практичних занять, пов’язаних із подальшим застосуванням автоматизованого тестування знань. Розглянуто сучасні засоби комп’ютерної 

графіки та комп’ютерної анімації для створення лекцій та матеріалів на основі мультимедійних та інтерактивних технологій. 
Ключові слова: освітні технології, мультимедіа-технології, інтерактивне навчання, дистанційне навчання, освітній процес 

 

Рассматриваются вопросы внедрения современных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе с целью повышения 
эффективности педагогического контроля. Предлагается набор инструментов и программного обеспечения к организации и реализации 

наглядных лекционно-практических занятий, связанных с дальнейшим применением автоматизированного тестирования знаний. 

Рассмотрены современные средства компьютерной графики и компьютерной анимации для создания лекций и материалов на основе 
мультимедийных и интерактивных технологий. 

Ключевые слова: образовательные технологии, мультимедиа-технологии, интерактивное обучение, дистанционное обучение, 

образовательный процесс 

 

Are considered questions of introduction of modern educational technologies in the educational process with the purpose of increase of efficiency of 

pedagogical control. There have been proposed linear and non-linear multimedia educational technologies that are most suitable for use in distance 
education. Is offered a set of instruments and software for the organization and implementation of a visual lecture and practical exercises related to the 

further use of computer-aided testing of knowledge. Discusses multimedia complex of hardware and software of the computer as a tool that allows 

you to combine information presented in various forms (text, graphics, sound, video, animation) and work with it interactively, using various audio, 

video and gaming technologies. Are considered modern means of computer graphics and computer animation to create lectures and materials based 

on multimedia and interactive technologies. The conclusions about the technological development of the educational environment in educational 

institutions. 

Keywords: educational technology, multimedia technology, interactive learning, distance learning, educational process 

 

Вступ. Освіта входить до складу основних 

пріоритетів суспільства і держави. Потенціал, який 

надають сучасні технології для освіти, неможливо 

переоцінити. Інформаційне забезпечення діяльності 

учнів і педагогів, можливість вільного доступу до 

необхідної навчальної, наукової, культурної та будь-

якої іншої інформації – необхідна умова вільного 

розвитку особистості [1]. 

В сучасних умовах лекція педагогами 

розглядається як застаріла форма роботи. Але це не 

зовсім так. Визначення терміна «лекція», 

запропоноване Л. Бауером, звучить як навчальна 

технологія, за допомогою якої представник освітнього 

підприємства, зазвичай викладач, використовуючи 

певний проміжок часу, усно надає інформацію та 

думки на певну тему певному колу учнів [2]. 

Однак, сучасна лекція не повинна зводитися до 

простої трансляції знань, адже як показано в роботах 

Вернера і Дікінсона вже на сорок п’ятій хвилині від її 

початку студенти стають абсолютно неуважні і 

забувають інформацію, дану на початку лекції. Тільки 

для 10% учнів прийнятні методи, які 

використовуються в традиційній школі. Решта 90% 

також здатні вчитися, але не з книгою в руках, а по-

іншому: «своїми вчинками, реальними справами, 

всіма органами почуттів» [3, 4]. 

Метою даної роботи є дослідження 

особливостей використання сучасних 

мультимедійних та інтерактивних технологій в 

освітньому процесі при створенні лекції або будь-

якого іншого виду занять з метою подальшого 

інтерактивного тестування, що дозволить донести 

матеріал до студента та заощадити час викладача у 

майбутньому. 

Постановка проблеми. Приблизно до середини 

50-х років ХХ ст. спроби внести технологію в освітній 

процес були пов’язані із створенням технічного 

середовища, комплексу автоматизованих засобів для 

традиційного навчання. В даний час підхід до 

технологізації навчання розвивається шляхом 

впровадження в освітній процес інформаційно-

комунікативних технологій. Сьогодні поняття 

освітньої технології може розглядатися широко – як 

галузь педагогічної науки і як конкретна технологія 

навчання. 

Результати досліджень. Організаційна форма 

всесвітньої мережі як розподіленого і стрімко 

зростаючого за структурою та обсягом спільного 

сховища інформаційних ресурсів припускає, що саме 

у сфері освіти значна частина цих ресурсів 

споживається та виробляється. Без орієнтації на 

мережеві електронні носії інформації не можна 

розглядати сучасні і перспективні освітні системи. На 

цей час існують десятки тисяч різноманітних 

інформаційно-освітніх ресурсів. Більшість з них є 

«візитками» освітніх установ. 

Проте інформатизація діяльності конкретного 

навчального закладу являє собою комплекс заходів, 

націлених на застосування засобів інформаційних 

технологій для підвищення ефективності обробки 

інформації у всіх видах діяльності сучасного закладу 

освіти [5]. 

Інноваційність навчальної роботи передбачає 

цілеспрямоване впровадження в освітній процес 
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нових методів і технологій, що сприяють 

ефективному навчанню [6]. Інноваційний підхід 

орієнтує на внесення в процес навчання новизни, 

обумовленої особливостями динаміки розвитку життя 

і діяльності, специфікою навчання і потребами особи, 

суспільства і держави у виробленні в учнів соціально 

корисних знань і професійно значущих компетенцій, 

рис і якостей характеру, відносин і досвіду поведінки. 

Основні методичні інновації пов’язані сьогодні із 

застосуванням інтерактивних технологій навчання, 

які передбачають таку організацію навчального 

процесу, при якій практично всі студенти 

виявляються залученими в процес пізнання, мають 

можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, 

що вони знають і думають. Спільна діяльність 

студентів у процесі пізнання, засвоєння навчального 

матеріалу означає, що кожен вносить свій особливий 

індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, 

способами діяльності. 

Мультимедійні технології нерозривно пов’язані 

практично зі всіма сферами людського життя. 

Навчання, розваги, бізнес – скрізь вони 

застосовуються досить широко. Без них наш світ був 

би зовсім іншим. Також невід’ємна складова всіх 

сучасних систем мультимедіа – це інтерактивність, 

тобто можливість взаємодії з користувачем. Сьогодні 

мультимедіа-технології – один із перспективних 

напрямів у інформатизації навчального процесу. 

Удосконалення програмного і методичного 

забезпечення, матеріальної бази, а також в 

обов’язковому підвищенні кваліфікації викладацького 

складу бачиться перспектива успішного застосування 

сучасних інформаційних технологій в освіті [7]. 

Використання сучасних мультимедійних та 

інтерактивних технологій у викладанні предметів 

дозволяє підвищити наочність і ергономіку 

сприйняття навчального матеріалу, що позитивно 

позначається на навчальній мотивації та ефективності 

навчання. Мультимедійні та інтерактивні технології 

збагачують процес навчання, залучаючи в процес 

сприйняття навчальної інформації більшість чуттєвих 

компонент учня. Інтерактивні мультимедіа-технології 

інтегрують у собі потужні розподілені освітні 

ресурси, вони можуть забезпечити середовище 

формування і прояв ключових компетенцій, до яких 

відносяться в першу чергу інформаційна й 

комунікативна. Освітні інформаційні технології 

відкривають принципово нові методичні підходи в 

системі загальної освіти. 

Прийнято поділяти мультимедійні технології на 

лінійні і нелінійні. Перші існують незалежно від 

користувача. Наприклад, це може бути фільм в 

кінотеатрі або лазерне шоу. Нелінійні 

підлаштовуються під людину і реагують на його 

запити і команди. Приклад таких технологій – 

інтерактивна презентація або комп’ютерна гра. 

У широкому сенсі інтерактивна взаємодія 

передбачає діалог будь-яких суб’єктів один з одним з 

використанням доступних їм засобів і методів. При 

цьому передбачається активна участь у діалозі обох 

сторін – обмін питаннями і відповідями, управління 

ходом діалогу, контроль за виконанням прийнятих 

рішень і т. п. Телекомунікаційне середовище, 

призначене для спілкування мільйонів людей один з 

одним, є апріорі інтерактивного середовища. При 

дистанційному навчанні суб’єктами в інтерактивній 

взаємодії будуть виступати викладачі та студенти, а 

засобами здійснення подібної взаємодії – електронна 

пошта, телеконференції, діалоги в режимі реального 

часу і т. д. 

До освітніх технологій, найбільш пристосованих 

для використання у дистанційному навчанні, 

відносяться технології, вказані на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Освітні технології, що пристосовані для дистанційного навчання 

Інтерактивне навчання дозволяє вирішувати 

одночасно кілька завдань, головним з яких є розвиток 

комунікативних умінь та навичок. Дане навчання 

допомагає встановленню емоційних контактів між 

учнями, забезпечує виховне завдання, оскільки 

привчає працювати в команді, прислухатися до думки 

своїх товаришів, забезпечує високу мотивацію, 

міцність знань, творчість і фантазію, 

комунікабельність, активну життєву позицію, цінність 

індивідуальності, свободу самовираження, акцент на 

діяльність, взаємоповага і демократичність. 

Використання інтерактивних форм у процесі 

навчання, як показує практика, знімає нервове 

навантаження учнів, дає можливість змінювати форми 

діяльності, переключати увагу на вузлові питання 

теми занять. 

Інтерактивні технології в сукупності з 

інтерактивним програмним забезпеченням 

дозволяють реалізувати якісно нову ефективну 

модель викладання навчальних дисциплін, а сучасні 
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інтерактивні дошки, що з’явилися в освітніх 

установах, є технічним інструментом для реалізації 

ефективної моделі електронного навчання. 

На сьогоднішній день найбільш універсальним 

технічним засобом навчання є електронні 

інтерактивні дошки. Електронні інтерактивні дошки – 

це ефективний спосіб впровадження електронного 

змісту навчального матеріалу та мультимедійних 

матеріалів у процес навчання. Матеріал заняття чітко 

вимальовується на екрані інтерактивної дошки і 

націлює кожного учня до активної плідної діяльності. 

Заздалегідь підготовлені навчальні та перевірочні 

вправи, барвисті картинки різного характеру, матеріал 

мультимедійних дисків, аудіо-, відеоматеріали 

служать для введення або активізації матеріалу уроку, 

повторення або закріплення, контролю і 

самоконтролю знань. 

Використання інформаційних та мультимедійних 

технологій є однією з найважливіших умов для 

проведення занять в інтерактивній формі і передбачає 

використання мультимедійних засобів, комп’ютерної 

техніки, інтерактивних дошок і мережних освітніх 

інформаційних ресурсів. Мультимедіа-комплекс 

апаратних і програмних засобів комп’ютера дозволяє 

об’єднувати інформацію, подану в різних формах 

(текст, графіка, звук, відео, анімація), і працювати з 

ним у інтерактивному режимі. Мультимедійні 

технології в освіті включають в себе різні аудіо, відео, 

ігрові технології, за допомогою яких здійснюється 

процес викладання та атестації знань учнів. 

Розвиток обчислювальної техніки дозволив 

вивести розробки на новий рівень. До особливостей 

сучасних мультимедіа відносяться:  

– використання 3D-технологій, а також 

голограм;  

– активне впровадження систем доповненої 

реальності;  

– використання проекторів;  

– активна взаємодія з фізичними об’єктами 

(наприклад, при відео-мепінгу);  

– максимальне залучення користувачів в 

презентацію (віртуальна реальність);  

– розробка і реалізація проектів високої 

складності. 

Провідною метою застосування 

мультимедійного обладнання є досягнення більш 

глибокого запам’ятовування навчального матеріалу 

через образне сприйняття, посилення її емоційного 

впливу, забезпечення "занурення" в конкретну 

соціокультурну середу. Це відбувається за рахунок 

використання мультимедіа-проектору, інтерактивної 

дошки та комп’ютеру, що забезпечує вихід в Інтернет. 

Мультимедійність полегшує процес 

запам’ятовування, дозволяє зробити заняття більш 

цікавим і динамічним, створити ілюзію присутності, 

сприяє становленню об’ємних і яскравих уявлень. 

Інтерактивна дошка (Smart Board) надає 

викладачу і студентам унікальне поєднання 

комп’ютерних і традиційних методів організації 

навчальної діяльності: з її допомогою можна 

працювати практично з будь-яким програмним 

забезпеченням і одночасно реалізовувати різні 

прийоми індивідуальної і колективної, публічної 

(«відповідь біля дошки») роботи студентів. 

Для створення лекцій та матеріалів на основі 

мультимедійних та інтерактивних технологій мають 

широке розповсюдження засоби комп’ютерної 

графіки і комп’ютерної анімації, які показано    на 

рис. 2. 

 

Рис. 2 – Засоби комп’ютерної графіки і комп’ютерної анімації 
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Використання комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення дає можливість: 

– підвищити інтерес до предмету;  

– полегшити формування у студентів основних 

понять з досліджуваної теми;  

– підготувати до самостійного засвоєння 

дисциплін;  

– оволодівати конкретними знаннями, 

необхідними для застосування у практичній 

діяльності;  

– інтелектуально розвивати студентів;  

– розширити види спільної роботи, підвищити 

комунікативний досвід. 

З впровадженням нових освітніх технологій 

змінюються сама структура навчального процесу, 

форма подачі знання, і, що найважливіше, змінюється 

комунікація між тим, хто навчає, і тим, кого 

навчають. Сьогодні інноваційні та розвивальні 

технології навчання набувають все більшу 

популярність. Комп’ютерні технології на 

сьогоднішній день стали вже невід’ємною частиною 

життя багатьох учнів. Вони часто сприймають їх з 

великим інтересом, ніж звичайний підручник. 

Використання інформаційних технологій дає велику 

ступінь засвоєння матеріалу учнями. Застосування 

новітніх технологій у навчанні підвищує наочність, 

полегшує сприйняття матеріалу. Це сприятливо 

впливає на мотивацію учнів та загальну ефективність 

освітнього процесу. 

Висновки. Комп’ютеризоване навчання на базі 

технології мультимедіа не може замінити людини-

викладача, але воно може доповнити та удосконалити 

його діяльність, особливо в тих областях, в яких 

розвиваються самостійність і творче мислення, тому 

що інтерактивна творчість учителя та учня безмежні. 

Таким чином, розвиток дистанційного навчання, 

нерозривно пов’язаний з прогресом інформаційних і 

комунікаційних технологій, є прямим наслідком 

виникнення нових освітніх потреб суспільства і вимог 

до професійних компетенцій випускників. Сьогодні в 

розвинених країнах світу величезні кошти 

витрачаються на технологічний розвиток освітнього 

середовища в університетах, тому що засвоєння знань 

студентами за допомогою нових технологій 

відбувається на 40-60% швидше, ніж при традиційних 

технологіях навчання, і найголовніше – це 

прищеплює навички самонавчання в професійній 

діяльності. 

У той же час система дистанційного навчання 

покликана не підміняти, а доповнювати традиційну 

освіту, створювати можливість будь-якій людині 

вивчати цікаві науки і технології, дотримуючись при 

виборі індивідуальної траєкторії навчання власним 

ціннісно-смисловим установкам. 
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