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ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
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Стаття присвячена проблемі модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи. Розкрито 
сутність мультимедійних технологій. Окреслено особливості застосування їх в освітньому процесі в умовах 
магістратури. Визначено роль мультимедіа у формуванні інформаційної та комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів. Висвітлено наукові погляди на роль мультимедіа в модернізації професійної освіти.
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Постановка проблеми. Характер суспіль-
но-економічного розвитку України на су-

часному етапі визначається її спрямуванням на 
євроінтеграцію, що актуалізує проблему якісної 
підготовки майбутніх фахівців. А це вимагає по-
силеної уваги до професійного потенціалу викла-
дачів вищої школи відповідно до нової освітньої 
парадигми. Виклики часу, реалії третього тися-
чоліття диктують сучасні вимоги до рівня підго-
товки магістрів. Наразі актуалізується проблема 
формування у майбутніх викладачів ключових 
компетенцій, зокрема – інформаційної та комуні-
кативної, забезпеченню яких сприяє застосуван-
ня мультимедійних технологій, що відкривають 
нові методичні підходи до організації освітнього 
процесу у вищій школі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему розвитку мультимедійних технологій 
у своїх наукових розвідках порушували О. Кар-
пова, Н. Клєвцова, Т. Колесова, А. Лазарева, 
В. Лазебний, Р. Мейер, П. Олексенко, О. Палій, 
О. Пінчук, Г. Розорінов, Т. Салівон, М. Синиця, 
О. Скопа, О. Смолянинова, О. Тарнопольський, 
К. Хайдарова, О. Шликова та ін.

Особливості застосування мультимедійних 
технологій у вищій школі розкрили М. Лаптєва, 
В. Мартинюк, І. Осадченко, Є. Полат, О. Пометун, 
Н. Радіонова, І. Роберт, Н. Стефанова, Л. Цвєткова 
та ін. Створенню навчально-методичних мульти-
медійних комплексів присвятили наукові дослі-
дження вчені Н. Анісімова, Т. Багаєва, Я. Булахо-
ва, Т. Волошина, В. Джаджа, Н. Іщук, Т. Коваль, 
Н. Фролов, Л. Шевченко, О. Чайковська та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не зважаючи на численні на-
укові розробки щодо мультимедійних технологій, 
проблема впливу мультимедіа на модернізацію 
професійної підготовки майбутніх викладачів на-
разі є ще не достатньо дослідженою.

Тому метою статті стало розкриття сутності 
мультимедійних технологій та особливостей за-
стосування їх у вищій школі в процесі підготовки 
майбутніх викладачів в умовах магістратури, ви-
світлення наукових поглядів на роль мультиме-
діа в модернізації професійної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «мультимедіа» (від англ. multimedia та 
лат. multum – «багато» і media – medium – «осе-
редок, засоби») тлумачать як: «електронний носій 
інформації, який включає кілька її видів – текст, 
зображення, анімацію тощо» [10]; спеціальну ін-

терактивну технологію, яка за допомогою тех-
нічних і програмних засобів забезпечує роботу 
з комп'ютерною графікою, текстом, мовленнє-
вим супроводом, високоякісним звуком, статич-
ними зображеннями й відео [7]; сучасну інфор-
маційну технологію, що об'єднує за допомогою 
комп'ютерних засобів графічне й відео-зображен-
ня, звук та інші спеціальні ефекти [4, с. 34]; бага-
токанальне середовище, що видає інформацію в 
різноманітних модальностях [12, с. 56]; комплекс 
апаратних і програмних засобів, що дозволяють 
застосовувати ПК для роботи з текстом, звуком, 
графікою, анімацією та відеофільмами [8, с. 20]; 
полісередовище, єдиний простір, який в синкре-
тичному вигляді представляє різні види та спо-
соби надання інформації (текст, графіку, звук 
тощо) [18, с. 23]; здатність подавати текстуальні 
зображення та звук користувачеві [2, с. 12] тощо. 

Як зазначає М. Синиця, у процесі науково-
педагогічної діяльності слід відійти від термі-
на «мультимедіа» й використовувати поняття 
«мультимедійні технології», «мультимедійні за-
соби», «мультимедійна інформація», «мульти-
медійні продукти» [16]. На думку науковця, під 
мультимедійними технологіями слід розуміти по-
рядок розробки, функціонування та застосування 
засобів інформації різних модальностей. Муль-
тимедійні засоби розподіляються на апаратні та 
програмні, що реалізують мультимедійну техно-
логію. Методи і засоби навчання розкривають-
ся у формах організації навчального процесу, в 
основних видах навчальної діяльності.

Мультимедіа виступає як дидактичний 
комп'ютерний засіб, що через естетично орга-
нізовану інтерактивну форму завдяки двом мо-
дульностям – звуковій та візуальній, сприяє до-
сягненню педагогічних цілей навчання [6].

Мультимедійна технологія, за словами О. Пін-
чук, окреслює порядок розробки, функціонуван-
ня та застосування засобів обробки інформації 
різної модальності [13].

На думку О. Карпової, мультимедіа є поєд-
наннням технічних засобів та інформації (тексту, 
графіки, фото, звуку, відео) в однорідному циф-
ровому представленні і може застосовуватися в 
контексті найрізноманітніших стилів навчання. 
Мультимедіа є ефективною освітньою технологі-
єю завдяки властивим їй якостям інтерактивнос-
ті, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної 
інформації [5]. Вчена виокремлює рівні мульти-
медійної технології: а) загальнодидактичний – 
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мультимедійна технологія характеризує цілісний 
освітній процес у даному навчальному закладі 
на певному ступені навчання та визначається як 
система з певними цілями, змістом, засобами і 
методами навчання; б) предметний – мультиме-
дійна технологія є сукупністю методів і засобів 
для реалізації визначеного змісту навчання й ви-
ховання в межах однієї дисципліни; в) локаль-
ний – мультимедійна технологія є технологією 
окремих частин навчально-виховного процесу, 
вирішення окремих дидактичних і виховних за-
дач (технологія окремих видів діяльності, техно-
логія заняття, засвоєння нових знань, технологія 
повторення й контролю матеріалу, технологія са-
мостійної роботи студентів тощо).

Технологія мультимедіа має такі ознаки: про-
ектованість, цілісність та управління навчальним 
процесом; діагностичність навчання та результа-
тивність, що передбачають гарантоване досягнен-
ня цілей навчання та успіху за певних умов; еко-
номія навчального часу та оптимізація діяльності 
викладача; а також наявність зворотного зв'язку, 
оцінки ступеня досягнення цілей навчання і вне-
сення коригувальних заходів [14, с. 28].

Використання засобів мультимедіа сприяє по-
вторенню, узагальненню та систематизації знань, 
оскільки в процесі їх застосування відбувається 
не лише процес пізнання, відтворення та уточнен-
ня вже відомого, а й поглиблення знань, активі-
зація самостійної пошукової діяльності студентів.

Під час застосування мультимедійних тех-
нологій викладач виконує роль порадника, кон-
сультанта, фасилітатора в аудиторній роботі та 
у позааудиторній самостійній діяльності сту-
дентів. Завдяки мультимедійним технологіям у 
професійній підготовці майбутніх викладачів ви-
щої школи: збагачується зміст освітнього про-
цесу; урізноманітнюються форми та методи його 
успішної реалізації (зокрема, поєднання візуаль-
ного та слухового сприйняття нового матеріалу, 
залучення динамічної навчальної наочності); під-
вищується ефективність узагальнення та систе-
матизації нового матеріалу; виникає можливість 
моделювати освітній процес, коригувати його, 
використовувати різнорівневі завдання, розмі-
щувати інтерактивні веб-елементи (тести, поси-
лання в електронних бібліотеках на джерела для 
самостійного опрацювання тощо); створюється 
професійно орієнтоване навчальне середовище; 
постійно оновлюється, легко й оперативно розпо-
всюджується навчальний матеріал; підвищуєть-
ся активність самоосвітньої діяльності студентів; 
посилюється мотивація самонавчання й самороз-
витку; економиться час на практичних заняттях 
і в самостійній роботі майбутніх фахівців.

Як зауважує Б. Гершунський, завданням ви-
кладача є розвиток особистості студента, твор-
чий пошук в організації всього навчального про-
цесу, відбір доцільних мультимедійних продуктів 
та форм навчання [3].

Впровадження мультимедійних технологій 
уможливлює передачу викладачем знань май-
бутнім фахівцям за допомою таких методів на-
вчання, як: 

– відео-лекція (лекція викладача записана на 
відеоносій, за допомогою нелінійного монтажу 
може бути доповнена мультимедійним ілюстра-
тивним матеріалом, що робить лекцію цікавою, 

зрозумілою, наочною, легкою для сприйняття й 
запам'ятовування, доступною для прослухову-
вання й перегляду в зручний для студентів час, 
для кількаразового, додаткового її опрацювання);

– мультимедіа-лекція (гіпертекстова інфор-
мація структурується й узагальнюється лінійно, 
знання інтегрується [15]; допомагає глибшому 
проникненню у зміст матеріалів, що пропону-
ються студентам, сприяє встановленню балансу 
в розумінні інформації; за допомогою слайдової 
репрезентації активізується пізнавальна діяль-
ність і творчі здібності студентів, створюються 
мисленнєві завдання, формуються умови для 
альтернативних рішень; здійснюються інтерак-
тивні зв'язки, розвивається конвергентне й ди-
вергентне мислення майбутніх викладачів);

– лекція-відео-конференція (проводиться за 
схемою наукових конференцій: система допо-
відей із заздалегідь поставленої проблеми (до 
10 хвилин – кожне питання, що висвітлює про-
блему); такий вид роботи значно підвищує роль 
самопідготовки, допомагає виявляти приховані 
резерви й особистісно-професійний потенціал 
майбутніх викладачів);

– лекція-презентація (від англ. «presentation» – 
подання, вистава) – це набір слайдів на певну 
тему, які зберігаються у файлі спеціального фор-
мату.

Вимогами до мультимедійних засобів навчан-
ня є: подання навчального матеріалу з опорою на 
взаємозв'язок і взаємодію понятійних, образних і 
дієвих компонентів мислення; відображення сис-
теми термінів навчальної дисципліни у вигляді 
ієрархічної структури високого порядку; надан-
ня студенту можливості виконання різноманіт-
них контрольних тренувальних дій [9].

Головні переваги мультимедійних засобів на-
вчання: 1) інформаційна ємність (можливість в 
одній презентації розмістити великий обсяг гра-
фічної, текстової, звукової інформації); 2) ком-
пактність (для презентації можна використову-
вати різні типи сучасних носіїв, що вирізняються 
малим розміром та зручністю ефектно поєдну-
вати звукові та візуальні образи, добирати до-
мінантні кольори, що створюють у адресатів по-
зитивнее ставлення до інформації); 3) наочність 
(презентація унаочнює, конкретизує чи обґрун-
товує певні теоретичні положення); 4) мобіль-
ність (загалом, для презентації достатньо носія 
та комп'ютера, тобто вона може демонструватися 
в різних умовах); 5) інтерактивність (можливість 
безпосередньо впливати на хід презентації); 
6) економічна вигода (тиражування презентацій 
на носії коштує набагато менше від друкування 
матеріалів); 7) багатофункціональність (створена 
одного разу презентація згодом може застосову-
ватися в інших умовах та з іншою метою) [11].

Навчальний ефект у мультимедійних програ-
мах досягається не лише за рахунок змістовної 
частини і дружнього інтерфейсу, але і за раху-
нок використання, наприклад, тестуючих про-
грам, які дозволяють студенту оцінити ступінь 
засвоєння ним теоретичного навчального матері-
алу [16].

Крім того, слід дотримуватися критеріїв до-
бору мультимедійних засобів навчання, перед-
бачити, на яких етапах заняття вони будуть за-
стосовуватися, перевірити їх роботу до початку 
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заняття, визначити час роботи студентів із ними, 
а також проаналізувати навчальний матеріал з 
метою виявлення доцільності створення власних 
мультимедійних продуктів [1, с. 9–14].

Також необхідно зауважити, що використан-
ня мультимедійних технологій у процесі профе-
сійної підготовки майбутніх викладачів можливе 
лише за умови створення інтегративного інфор-
маційного середовища. В інтерактивному режимі 
роботи графіка, анімація, фото, відео, звук, текст 
створюють інтегроване інформаційне середови-
ще, що надає студентам якісно нові можливості 
для активізації їхньої навчально-пізнавальної ді-
яльності. Таке інформаційне середовище створе-
но у Класичному приватному університеті у ви-
гляді освітнього порталу на платформі Moodle, 
яке у вигляді структурованої системи містить 
мультимедійні ресурси з кожної дисципліни на-
вчального плану підготовки фахівців певного 
освітнього ступеня та спеціальності, що дає мож-
ливість студенту використовувати навчальний 
контент у будь-який зручний для нього час. 

Нам імпонує думка М. Синиці про те що, 
мультимедійні засоби навчання у вищій школі не 
можуть замінити викладача, але вони сприяти-
муть удосконаленню й урізноманітненню діяль-
ності педагога, що має підвищити продуктивність 
освітнього процесу. Крім того, використання 
мультимедійних технологій у процесі навчання 

дозволяє ширше, повноцінно розкрити творчий 
потенціал кожного студента [16].

Висновки і перспективи дослідження. Отже, 
використання мультимедійних технологій є важ-
ливою ланкою професійної діяльності сучасного 
викладача. Впровадження мультимедіа сприяє 
індивідуалізації навчання студентів і педагогіч-
ній взаємодії: «викладач – студент», «студент – 
однокурсники». Використання Інтернет-ресурсів 
(електронні бібліотеки, словники, енциклопедії, 
мультимедійні підручники, електронні тексти 
лекцій, опорні конспекти, методична допомога 
для вивчення теоретичного матеріалу тощо) роз-
ширює можливості для самостійної роботи, по-
шуку інформації, необхідної як для виконання 
навчальних завдань, так і для майбутньої викла-
дацької діяльності магістрантів; дозволяє зміни-
ти способи передачі навчального матеріалу за 
допомогою мультимедійних засобів, які можуть 
бути представлені в самостійних розробках ви-
кладача, в електронних підручниках, відеоме-
тоді, електронній пошті, презентації інформації 
за допомогою програми PowerPoint, рольовій грі, 
електронній інтерактивній дошці тощо.

Перспективами подальших наукових розвідок 
можуть стати дослідження впливу мультимедій-
них технологій на ефективність процесу модерні-
зації системи вищої освіти, зокрема професійної 
підготовки майбутніх фахівців.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме модернизации профессиональной подготовки преподавателей высшей 
школы. Раскрыта сущность мультимедийных технологий. Обозначены особенности применения их в 
образовательном процессе в условиях магистратуры. Определена роль мультимедиа в формировании 
информационной и коммуникативной компетентности будущих преподавателей. Изложены научные 
взгляды на роль мультимедиа в модернизации проффессионального образования.
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THE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION  
OF PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS IN HIGHER EDUCATION

Summary
The article is devoted to the issue of the modernization of professional training of high school teachers. The 
essence of multimedia technologies disclosed. The features of their application in the educational process in 
the magistracy marked. The role of the media in formation of information and communicative competence 
of future teachers defines. The cientific views on the role of media in modernization of education рresented. 
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