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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання мультимедійних технологій у 
освітньому процесі, що обумовлено розвитком цифрових технологій, які стали частиною повсякденного 
життя людини, де навчання має бути динамічним, поєднувати знання (теоретичні матеріали) із аудіовізу-
альною інформацією, бути інтерактивним та багатоваріативним для досягнення максимального засвоєння 
існуючого матеріалу, який є доступним у вимірі особисто-орієнтованого навчання. Автором розгорнуто ана-
лізується поняття мультимедійних технологій, їх можливостей, переваг та адаптивної універсальності (ма-
ють реалізуватись у всіх спеціальностях) в практичному застосуванні в процесі навчання в закладах вищої 
освіти. Теоретичний аналіз демонструє логічність та обґрунтованість доцільності доповнення підготовки 
майбутніх фахівців садово-паркового господарства мультимедійними технологіями, що якісно підвищить 
рівень сформованості їх професійної компетентності та є об’єктивною необхідністю сучасного навчання.
Ключові слова: мультимедійні технології, садово-паркове господарство, фахівці садово-паркового 
господарства, заклади вищої освіти, освітній процес.
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING  
OF FUTURE GARDEN AND PARK DESIGN SPECIALISTS

Summary. The article is devoted to substantiation of expediency to apply multimedia technologies in the train-
ing of future garden and park design specialists in higher education institutions. Such a statement is driven 
by the new realities of social and technical development of society – the expansion of digital technologies that 
have become a part of everyday human life. It has changed the social demand of the labour market for the 
competence of specialists and the requirements for their training. Such training must be dynamic, include both 
knowledge (theoretical material) and audiovisual information, and be interactive and multiple-option in order to 
reach maximum assimilation of existing material that should be accessible in the dimension of person-centred 
learning. The author analyzes in details the concept of multimedia technologies, their classification, outlines op-
portunities, advantages and emphasizes their adaptive omnitude; they can be implemented for all specialties in 
higher education institutions. Exactly those aspects of multimedia technologies that have proven their relevance 
and that are necessary in the training of garden and park design specialists for the formation of their profes-
sional competence are outlined. A number of competencies that are crucial and the formation of which (to the 
maximum extent possible) is impossible without multimedia technologies application are highlighted. Theoret-
ical analysis demonstrates the logic, validity and feasibility to apply (to a greater extent than it is) multimedia 
technologies in the training of future garden and park design specialists in higher education institutions, owing 
to the large arsenal of tools for multimedia technologies for pedagogical activity. It can qualitatively improve 
the level of future garden and park design specialists professional competence, what is and objective necessity of 
modern studying, were students need up-to-date and accessible forms and methods of studying. 
Keywords: multimedia technologies, garden and park sphere, garden and park design specialists, higher 
education institutions, educational process.

Постановка проблеми. Технологічний 
розвиток сучасності зазнав найвищо-

го ступеня за всю історію людства, відбувається 
трансформація людської свідомості, переосмис-
лення концепції соціального існування людини 
та її орієнтирів, де особливо відчутних змін за-
знала освіта. Зросли обсяги інформації, безпе-
рервний розвиток технічного прогресу, глобалі-
заційні процеси спонукають до змін концепції 
навчання. Заклади вищої освіти ХХІ століття 
постійно оновлюють форми та методи навчання 
(щоб освітній процес не відставав від розвитку 

суспільства та технологічного розвитку), які ви-
ходять за межі стандартної освіти ХХ століття 
(набуття знань, вмінь і навичок під керівництвом 
педагога), останніми роками викладачі активно 
застосовують мультимедійні технології у навчан-
ні, що надає можливості не тільки зачитувати 
факти під час лекцій, а й знайомити студентів 
з відеоматеріалами, репродукціями картин, 
кресленнями, плакатами і фотографіями, фраг-
ментами документальних або наукових фільмів 
тощо. Мультимедійні технології дозволяють уріз-
номанітнювати теоретичні дисципліни додатко-
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вими наочними матеріалами, що сприяє фор-
муванню професійної компетентності на більш 
високому рівні. Таким чином, мультимедійні 
технології стають нагальною потребою у навчан-
ні сучасних спеціалістів та у фаховій підготовці 
фахівців садово-паркового господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості застосування мультимедійних тех-
нологій у закладах вищої освіти розкрили наступ-
ні вчені: О. Буйницька, Н. Гафурова, Л. Грущен-
ко, Н. Грицай, Н. Дементієвська, С. Давидова, 
Ю. Дрешер, О. Іванова, М. Жадлак, Ю. Жук, 
О. Кучай, М. Лаптєва, В. Мартинюк, І. Осадчен-
ко, В. Осадчий, Є. Полат, О. Пометун, Н. Радіо-
нова, І. Роберт, А. Рябуха, Н. Стефанова, Л. Цвєт-
кова, Г. Чередниченко, Б. Чернявський та ін. 
Створенню навчально-методичних мультимедій-
них комплексів присвятили наукові дослідження 
Н. Анісімова, Т. Багаєва, Я. Булахова, Т. Воло-
шина, В. Джаджа, Н. Іщук, Т. Коваль, Н. Фро-
лов, Л. Шевченко, М. Шут, О. Чайковська та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблемним аспектом 
у підготовці фахівців садово-паркового господар-
ства стає адаптація й модернізація форм та ме-
тодів їх навчання в закладі вищої освіти відпо-
відно до технологічного і соціального розвитку, 
де виникає необхідність у доповненні навчаль-
них матеріалів сучасними технологіями, серед 
яких необхідно відзначити мультимедійні техно-
логії, що дозволяють передавати та засвоювати 
більший обсяг інформації та мають позитивний 
вплив на її засвоєння студентами.

Метою статті є обґрунтування доцільності 
використання мультимедійних технологій у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців садово-
паркового господарства з метою підвищення рів-
ня сформованості їх професійної компетентності.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Цифрові технології стали невід’ємною части-
ною повсякденного життя сучасної людини, що 
дозволяє сприймати, передавати великий обсяг 
інформації, легко нею оперувати. Таким чином, 
перед науковцями постала необхідність доповни-
ти освітній процес закладів вищої освіти відповід-
но до розвитку цифрових технологій, і насамперед 
це стосується майбутніх фахівців садово-паркового 
господарства, де актуальним та необхідним стало 
використання мультимедійних технологій у їх на-
вчанні, що пов’язано із специфікою даної професії.

Окремо слід зазначити, що мультимедійні 
технології у навчанні в закладах вищої осві-
ти не можуть замінити викладачів, проте вони 
є універсальним інструментарієм, що дозволяє 
удосконалити й урізноманітнити діяльність пе-
дагога для зростання продуктивності засвоєння 
навчального матеріалу та формування професій-
ної компетентності студентів на більш високому 
рівні. Крім того, використання мультимедійних 
технологій у процесі навчання дозволяє розкри-
ти творчий потенціал кожного студента.

Науковець О. Кучай наголошує, що інформа-
ційним називають суспільство, яке інтенсивно 
використовує відомості через різні інформаційно-
комунікаційні ресурси. Розвиток інформаційного 
суспільства має безпосередній вплив на динаміку 
розвитку освіти, а успіх інформаційного суспіль-
ства певною мірою залежить від рівня освіти кож-

ної особистості. У такому разі освітня система має 
частіше використовувати нові методи навчання, 
що ґрунтуються на найновіших технологіях, серед 
яких окремо слід відзначити мультимедійні [5, с. 8].

Сучасний освітній процес є особистісно-орієно-
ваним та знайшов своє відображення і у мульти-
медійних технологіях. Мультимедіа – це унікаль-
на та багатоваріативна освітня технологія, якій 
притаманна низка властивостей: інтерактив-
ність, креативність, комбінаторність різних типів 
мультимедійної навчальної інформації, – це до-
зволяє враховувати індивідуальні освітні потреби 
студентів (багатоваріативність) і сприятиме під-
вищенню їх навчальної мотивації, що є важливим 
у особистісно-орієнтованій освіті [3, с. 73].

Розглянемо поняття мультимедійні технології 
та їх можливості й переваги в контексті підготовки 
фахівців садово-паркового господарства на прикла-
дах позитивного досвіду у закладах вищої освіти.

Поняття «мультимедійні технології», є актуаль-
ним напрямом інформатизації навчального проце-
су. Мультимедійні технології дозволяють інтегру-
вати різні потужні освітні ресурси, що забезпечують 
унікальне середовище для формування ключових 
компетентностей у певній спеціальності [8].

Ю. Дрешер поняття мультимедійні технології 
розкриває як сукупність технічних і дидактичних 
засобів навчання – носіїв інформації. Технічні 
засоби мультимедіа уможливлюють перетворен-
ня аналогової інформації в цифрову форму для 
її зберігання й обробки, а також зворотного пере-
творення, щоб дана інформація була адекватно 
сприйнята людиною [4].

Таку думку поділяють Н. Дементієвська, 
М. Жалдак, Ю. Жук, О. Пінчук, П. Соколов, О. Со-
колюк, М. Шут та доповнюють її щодо мульти-
медійних технологій, які дозволяють поглибити 
знання, зменшити термін навчання, збільшити 
кількість аудиторії (число слухачів) відповідно 
одного викладача. Існуючі тенденції інформа-
тизації освіти свідчать про те, що у майбутньому 
значення застосування мультимедійних техно-
логій у цій галузі значно зросте для забезпечен-
ня необхідного рівня сформованості професійної 
компетентності [7, с. 4].

А. Рябуха зазначив, що мультимедійні техно-
логії роботу викладачів переносять на нову пло-
щину, роблять її комфортною, успішною, резуль-
тативною, забезпечують професійне зростання, 
розширюють діапазон завдань студентів, значно 
економлять час (студента та викладача). Вико-
ристання мультимедійних технологій викликає 
підвищений інтерес до матеріалу, який вивча-
ється, він стає зрозуміліший, що якісно покращує 
освітній процес [10, с. 257]. 

Існує наступна класифікація мультимедійних 
освітніх видань:

– електронні енциклопедії, підручники тощо 
(тільки виклад інформації);

– електронні підручники-тренажери (містять 
інтерактивні елементи);

– контролюючі середовища, що дозволяють 
проконтролювати рівень вивченого матеріалу 
(он-лайн тести);

– комбінований ресурс, що містить всі три 
компоненти (електронні книги, підручники-тре-
нажери, он-лайн тести), має адаптивні та розши-
рені можливості;
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– творчі середовища, які орієнтовані на твор-

чість, дозволяють студенту виявляти і розвивати 
власні унікальні здібності у процесі роботи або 
навчання;

– програми-конструктори, які дозволяють 
проводити дослідження в загальних або вузько-
спеціалізованих галузях знань;

– мультимедійні ігри, які спрямовані на інте-
лектуальний розвиток [7]. Такі видання, які на-
дають більші можливості у навчанні, стали по-
пулярними серед викладачів.

Використання мультимедійних технологій 
у навчальному процесі дає змогу збільшити об-
сяг засвоєної майбутніми фахівцями інформації, 
активізувати їхню роботу, підвищити інтенсив-
ність занять в умовах диференційованого підхо-
ду, забезпечити методичний супровід самостій-
ної роботи студентів тощо [2, с. 112]. Такі ресурси 
мультимедійних технологій вже частково вико-
ристовуються у підготовці фахівців садово-пар-
кового господарства.

Урізноманітнення навчального процесу 
мультимедійними технологіями сприяє його ін-
тенсифікації і збагаченню, активізації суб’єктної 
позиції та прагнення студентів до свідомого 
сприйняття навчального матеріалу. І як резуль-
тат, можна констатувати посилення спрямова-
ності студентів на саморозвиток, розширення 
сфери їхньої пізнавальної діяльності, викорис-
тання комп’ютера з метою творчого зростання 
та самовдосконалення. Все це свідчить про пер-
спективність подальших пошуків ефективних 
шляхів впровадження мультимедійних техно-
логій у навчальний процес [6, с. 69]. Таке твер-
дження дає вагоме підґрунтя доцільності допо-
внення фахових дисциплін майбутніх фахівців 
садово-паркового господарства засобами мульти-
медійних технологій.

Мультимедійні технології у навчанні забезпе-
чують ефективну організацію процесу пізнання, 
вирішення навчальних модельованих проблем-
них ситуацій, сприяють впровадженню у навчаль-
ний процес індивідуальних і колективних форм 
навчання, розвитку в студентів навичок пошуко-
вої діяльності, творчої ініціативи, продуктивного 
й критичного мислення, активізації пізнаваль-
них мотивів, дослідницьких компонентів і само-
стійності в навчальній діяльності, вміння прогно-
зувати результати своєї діяльності, розробляти 
стратегію пошуку самостійних шляхів вирішення 
поставлених завдань, тобто креативності [12].

Застосування мультимедійних технологій 
дозволяє викладачу створювати власні мульти-
медійні продукти та мультимедійну навчально-
методичну базу даних із дисципліни з метою вдо-
сконалення, оновлення процесу навчання, що 
робить матеріали наочними, більш доступними. 
Мультимедійні технології навчання є сукупніс-
тю візуальних, аудіо– та інших засобів відобра-
ження інформації, що інтегровані в інтерактив-
ному програмному середовищі [6, с. 61].

Аналізуючи дослідження з використання 
мультимедійних технологій, ми маємо змогу ви-
окремити певні позитивні аспекти: інтенсифіка-
цію навчання, підвищення мотивації (застосу-
вання сучасних способів обробки аудіовізуальної 
інформації). Аудіовізуальна інформація дозволяє 
використання наступних прийомів: маніпулю-

вання (накладення, переміщення) візуальною 
інформацією – в межах поля даного екрану або 
поля попереднього (наступного) екрана; контамі-
націю (перехресне використання) аудіовізуальної 
інформації; використання анімаційних ефектів; 
вибірковість візуальної інформації (використан-
ня певного фрагмента – збільшеного або зменше-
ного, розтягування або стиснення зображення); 
дискретну подачу аудіовізуальної інформації; 
тонування зображення; фіксування обраної час-
тини візуальної інформації (для подальшого пе-
реміщення або розгляду збільшених фрагментів); 
багатовіконну демонстрацію аудіовізуальної ін-
формації на площі одного екрану (можливість ак-
тивізувати різні частини екрану (вікно) – комбіну-
вати різні типи передачі інформації: відеофільм, 
текст, картинки тощо); демонстрацію певних про-
цесів або подій в реальному часі (відеофільм).

Таким чином, системи мультимедіа забезпе-
чують цілий набір засобів більш виразних, ніж 
текст. Програми мультимедіа надають інфор-
мацію не тільки у вигляді текстів, а й у вигляді 
тривимірної графіки, звукового супроводу, відео, 
анімації. За умови використання мультимедій-
них засобів у відкритому освітньому просторі іс-
тотно зростає роль ілюстрацій [1, с. 176–177].

У контексті підготовки фахівців садово-пар-
кового господарства мультимедійні технології 
можуть не лише урізноманітнити навчальний 
процес, а й сприятимуть розвитку наступних клю-
чових компетентностей: здатності вчитися і оволо-
дівати сучасними знаннями; здатності до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних дже-
рел; здатності проектувати, створювати й експлу-
атувати об’єкти садово-паркового господарства; 
здатності оцінювати, інтерпретувати та синте-
зувати теоретичну інформацію і практичні, ви-
робничі й дослідні дані у галузі садово-паркового 
господарства; здатності проектувати, створювати 
та експлуатувати компоненти рослинних угрупо-
вань на об’єктах садово-паркового господарства; 
здатності розробляти концептуальні та інновацій-
ні проектні рішення з планування комплексних 
зелених зон міста, об’єктів ландшафтної архітек-
тури та дизайну зовнішнього середовища [9]. 

Висновки. Отже, на основі аналізу наукових 
досліджень вітчизняних і закордонних фахівців 
можна зазначити, що застосування мультимедій-
них технологій в підготовці майбутніх фахівців 
садово-паркового господарства стає нагальною 
необхідністю для підвищення ефективності на-
вчального процесу (засвоєння більших об’ємів 
навчального матеріалу), дозволяє розвинути осо-
бистісні комунікативні та соціальні здібності сту-
дентів, мотивує до самостійного навчання із вра-
хуванням суб’єктивного досвіду студента та його 
індивідуальних особливостей, дає змогу здобути 
навички активної роботи із сучасними техноло-
гіями, що сприяє адаптації студента до швидко 
змінюваних соціальних умов і успішної реалізації 
своїх професійних завдань. Таким чином, впро-
вадження мультимедійних технологій у навчаль-
ний процес закладів вищої освіти, що готують фа-
хівців садово-паркового господарства, дозволить 
підвищити рівень сформованості їх професійної 
компетентності і конкурентоспроможність на рин-
ку праці, вивести навчальний процес на новий 
більш якісний і ефективний рівень підготовки.
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