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анотація. У поданій статті автором проаналізовано основні теоретичні підходи щодо визначення відпо-
відних дидактичних принципів у змісті і структурі мультимедійних підручників та посібників у процесі 
навчання майбутніх учителів історії. Також було визначено одними з найважливіших серед них: прин-
ципи науковості, систематичності та послідовності навчання, зв’язку теорії з практикою; інтерактивності, 
гіпертекстовості та мультимедійності; інтеграції традиційних методик навчання історії з інноваційними 
мультимедійними технологіями тощо. Виходячи з цього автор прийшов до висновку, що використання 
мультимедійного підручника, крім традиційних дидактичних принципів, передбачає реалізацію і специ-
фічних дидактичних принципів мультимедійності, інтерактивності й гіпертекстовості. 
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expeRience in cReating a MuLtiMedia textBooK on the hiStoRY
Summary. In this article, the author analyzes the main theoretical propositions for determining the rele-
vant didactic principles in the content and structure of multimedia textbooks and manuals in the teaching 
of future history teachers. However, it has been determined that this issue has not yet been explored in 
science. Therefore, the purpose of this article was to investigate the issue of determining the relevant 
didactic principles in the content and structure of multimedia textbooks and history manuals in the prepa-
ration of future history teachers in higher education institutions. The author of the article also identified 
three groups of didactic principles in the content and structure of multimedia textbooks and manuals: gen-
eral, as well as specific for e-learning tools and specific for educational tools in Ukrainian history. At the 
same time, some of the most important are the principles of science, systematic and sequential learning, 
consciousness, purposefulness, unity of learning, education and development, connection of theory with 
practice; interactivity, hypertext and multimedia; principles of activation of subject-historical activity; 
integration of traditional teaching methods of history and social sciences and humanities with innovative 
multimedia technologies; optimal choice of training tools. In addition, it is noted that the multimedia 
textbook on history meets the most important principles: general, specific for electronic learning tools 
and specific for educational tools in the history of Ukraine. Moreover, the principle of clarity in electronic 
learning tools, together with the principle of activity is transformed into a specific principle of multimedia, 
which helps to combine theoretical knowledge with practical activity, which significantly increases the ef-
ficiency of learning information. On this basis, the author concluded that the use of multimedia textbook, 
in addition to the traditional didactic principles, involves the implementation of specific didactic principles 
of multimedia, interactivity and hypertext, which are due to the use of the benefits of modern information 
and telecommunication technologies in the classroom.
Keywords: multimedia educational tools, history, multimedia publications, didactic principles.

Постановка проблеми. Дослідження пи-
тання використання мультимедійних під-

ручників є одним з інноваційних в сучасній мето-
диці викладання історії. До того ж, даний аспект 
відіграє важливе значення в системі формування 
професійної компетентності майбутніх учителів 
історії. Від так, аналіз основних підходів щодо ви-
значення відповідних дидактичних принципів 
у змісті і структурі мультимедійних підручників 
та посібників як упровадження мультимедійних 
технологій у ході викладання історії та суспільно-
гуманітарних дисциплін наразі стає надзвичайно 
актуальним і набуває особливого значення у під-
готовці майбутніх вчителів історії.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання застосування мультимедіа техно-
логій в навчальному процесі розглядали дослід-
ники Н. Анісімова, М. Афасижева, Н. Воронова, 

Ю. Казаков, Р. Маєр, С. Хейфмейстер тощо, а 
методичні основи використання засобів мульти-
медіа на уроці історії вивчають А. Тележинська, 
С. Телуха та багато інших вчених.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В той же час, незважаю-
чи на наявність певних теоретичних здобутків, 
питання визначення основних дидактичних 
принципів у змісті і структурі мультимедійних 
підручників та посібників, зокрема, з історії 
у закладах загальної середньої та вищої освіти 
досліджено в сучасній науці ще недостатньо. 
Тому, аспект їх використання в процесі вивчен-
ня предметів суспільно-гуманітарного циклу 
майбутніми учителями історії потребує подаль-
шого більш ґрунтовного дослідження. 

формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Виходячи з даної ситуації стану 
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наукових досліджень, завданнями статті є до-
слідження питання визначення відповідних ди-
дактичних принципів у змісті і структурі муль-
тимедійних підручників та посібників з історії 
у процесі підготовки майбутніх учителів історії 
у закладах вищої педагогічної освіти.

виклад основного матеріалу дослід-
ження. Методика викладання історії разом із 
самим навчальним предметом завжди була сут-
тєвим компонентом підготовки вчителів історії, 
а останнім часом, в умовах інтенсифікації інно-
вацій, вона набуває особливого значення. Чи не 
найбільший простір для педагогічної творчості 
у напрямку створення мультимедійних засобів 
навчання, надають курси історико-теоретичної 
та методичної спрямованості, які дають можли-
вість поєднувати аудіовізуальну інформацію, 
представлену в різній формі (відеофільм, текст, 
графіка, анімація, звукова інформація, слай-
ди). Адже, уміння працювати з великою масою 
інформації через запам’ятовування, розвиток 
критичного мислення, організація задіяння 
всіх рецепторів і відчуттів реалізовуються ефек-
тивніше завдяки застосування мультимедійних 
технологій.

На нашу думку, електронні підручники 
й посібники з історії мають відповідати певним 
принципам, серед яких одні з найважливіших: 
загальнодидактичні (науковості, систематич-
ності та послідовності навчання, свідомості, ці-
леспрямованості, єдності навчання, виховання 
і розвитку, зв’язку теорії з практикою тощо); 
специфічні для електронних навчальних засо-
бів (інтерактивності, гіпертекстовості та муль-
тимедійності); специфічні саме для навчальних 
засобів з історії України (принципи активізації 
предметно-історичної діяльності; інтеграції тра-
диційних методик навчання історії та суспіль-
но-гуманітарних дисциплін з інноваційними 
мультимедійними технологіями; оптимального 
вибору засобів навчання). Серед визначаль-
них загальнодидактичних принципів у змісті 
і структурі мультимедійного підручника най-
більш повно реалізовані принципи науковості, 
доступності, систематичності й послідовності, 
зв’язку теорії з практикою.

Принцип науковості, як зазначає, сучас-
на дидактика (І. Зайченко, А. Кузьмінський, 
Н. Мойсеюк, В. Омеляненко [4; 7; 11]), вимагає 
від змісту електронних навчальних засобів від-
повідності сучасним науковим концепціям, гли-
бини й коректності викладення матеріалу з ура-
хуванням останніх досягнень науки, техніки 
і технологій, точного формулювання основних 
наукових понять і термінів. При чому, вже з пер-
ших років своєї навчально-методичної та акаде-
мічної підготовки майбутні вчителі за умови їх 
активної чи посильної участі в науковій роботі, 
таким чином, дотримуються принципу єдності 
дидактичного і наукового начал. Таким чином, 
науковість змісту електронного підручника за-
безпечується самою природою інформаційної 
технології навчання і має практично новий рі-
вень порівняно з традиційними методами.

Принцип науковості тісно пов'язаний з ди-
дактичним принципом доступності навчання, 
який М. Данілов [3], розглядає у взаємодії. Цей 
принцип означає необхідність визначення рів-

ня теоретичної складності й глибини навчаль-
ного матеріалу, особливо, під час використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, від-
повідно навчальному рівню, вікових й індивіду-
альних особливостей студентів [8, с. 70–82].

У ході використання електронного підруч-
ника або посібника підготовка матеріалу, його 
структурованість має бути зрозумілою, особли-
во, за умови викладання складних моментів 
навчального матеріалу. При чому, що авторам 
електронних підручників та посібників при 
підборі навчального матеріалу віковим і інди-
відуальним особливостям студентів необхідно 
дотримуватись балансу – від надмірного спро-
щення до надлишкового ускладнення.

Принцип варіативності передбачає гнучке 
поєднання навчальних програм закладів вищої 
освіти, обов’язкових і спеціалізованих курсів. 
Зокрема, в рамках підготовки майбутніх учи-
телів історії крім таких нормативних дисци-
плін з циклу професійної підготовки як історії 
України, всесвітня історії, теорія та методика 
навчання історії, шкільний курс історії та мето-
дика навчання, а також педагогіка і психологія 
формування професійної компетенції майбутніх 
учителів історії у процесі використання мульти-
медійних технологій сприяють також навчальні 
дисципліни з циклу загальної підготовки, як 
«Нові інформаційні технології та ТЗН» (нор-
мативні дисципліни), «Інноваційні технології 
в освіті» (вибіркові дисципліни). Ну і, звичайно, 
дисципліна за вибором «Мультимедійні техно-
логії в історичній освіті». Адже, додаткові курси 
(за вибором студентів) дають змогу отримувати 
поглиблені професійно педагогічні знання на 
основі різноманітності алгоритмів навчання, 
відповідно до індивідуальних можливостей сту-
дентів та їх інтересів, вільного вибору обсягу, 
темпів і форм навчальної діяльності [9, с. 282].

Все це доповнюється принципом відкритос-
ті, що визначає потребу інтегрувати різнома-
нітні знання про людину, природу, суспільство, 
педагогічну діяльність, формуючи в такий спо-
сіб єдину наукову картину світу. Багато науков-
ців (С. Анісімов, В. Лутай, Л. Марчук та ін.) 
вважають, що гуманітарне знання за своєю при-
родою аксіологічне, тобто його призначення для 
людини полягає, передусім, у ціннісних засадах: 
ціннісне ставлення до дійсності пов’язано з ког-
нітивним, а пізнавальна діяльність і її резуль-
тат – знання – мають чітко виражені ціннісні 
характеристики [10, с. 11]). На думку А. Булди, 
саме принцип відкритості і варіативності на-
вчання, разом із принципами поетапності фор-
мування знань, умінь і навичок стають основою 
для створення електронних книг [1, с. 20]).

У змісті й структурі мультимедійного підруч-
ника, одним з найголовніших, на думку Л. Гав-
рілової, є реалізація дидактичного принципу 
систематичності й послідовності навчання 
[2, с. 46]). В ході вивчення історії він передбачає, 
перш за все, організацію чіткої тематичної по-
слідовності вивчення теоретичного матеріалу. 
При чому, зміст навчального предмету і пред-
метного наповнення комп'ютерно-орієнтованого 
засобу (системи) навчання повинен відображати 
логіку історії адекватно її сучасному стану, відо-
бражати логіку системного розкриття об'єктів 
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і явищ дійсності, які вивчаються. Систематич-
ність навчання за мультимедійним підручни-
ком передбачає також створення передумов 
формування у майбутніх учителів особистісної 
моделі знань, що відповідають організації його 
в часі, а також наявність форм контролю (тес-
тування) після кожного змістового модуля або 
певної теми. 

Принцип наочності – один з найдавніших 
і найважливіших принципів дидактики, поля-
гає у максимальному залученні органів чуття, 
що максимально впливає на підвищення ефек-
тивності навчання і залежить від цілеспрямова-
ного залучення органів відчуттів до сприймання 
і переробки навчального матеріалу [4], – в елек-
тронних навчальних засобах трансформується 
у специфічний принцип мультимедійності, 
який демонструє більш високий рівень наочнос-
ті та сприяє поєднанню конкретного з абстрак-
тним, раціонального з ірраціональним, тео-
ретичних знань з практичною діяльністю, яка 
стає перетворюючою та впливає на всі процеси. 

Однак, для ефективного застосування прин-
ципу наочності з використанням мультимедій-
них навчальних засобів викладачеві необхідно 
попередньо точно визначити дії зі студента-
ми. Тобто використовувати тільки таку модель 
об'єкту вивчення, яка максимально сприяє ре-
алізації меті навчання та дозволяє найбільш 
чітко виділити і розмежувати суттєві ознаки 
об'єкту вивчення, зв'язки і відношення між його 
складовими. Відповідно, мультимедіа сприяє 
реалізації суттєвих дидактичних передумов 
успіхів у навчанні – емоційного включення, 
гностичності, що, у свою чергу, стимулює мимо-
вільну увагу, створює певну індивідуалізацію 
темпу подання навчального матеріалу. 

Важливе значення для використання муль-
тимедійного підручника у процесі вивчення іс-
торії є дидактичний принцип активності, який 
передбачає відповідне ставлення майбутніх учи-
телів до процесу здобуття знань і накопичення 
нових умінь. При чому, важливим є усвідомлен-
ня студентом необхідності власної навчальної 
діяльності, необхідність і можливість обрання 
таких її видів, які найкраще відповідають його 
здібностям і можливостям. Дослідник В. Кузнє-
цов до принципів активності відносить все те, 
що стимулює пізнавальну активність та творче 
сприйняття навчального матеріалу [6].

Як відомо, для реалізації принципу актив-
ності в навчанні, вирішальне значення мають 
не тільки знання, але й емоційний стан. Від 
так, використання мультимедійного підручни-
ка у цій ситуації відіграє роль генератора змісту 
навчальних задач, «контролера», «експерта-по-
радника», довідника, що, активізує навчальну 
діяльність.

Також, використання мультимедійного під-
ручника з історії супроводжується застосуван-
ням спецефічних принципів інтерактивності 
та гіпертекстовості. Коли текст, поданий в елек-
тронній формі забезпечений розгалуженою сис-
темою зв’язків, що дозволяє швидко переходити 
від одного його фрагмента до іншого, що забез-
печує основні вимоги електронних підручників: 
структурованість, зручність в обігу, наочність ви-
кладеного матеріалу. Відповідно, гіперпосилан-

ня – це виділений елемент гіпертексту (слово або 
група слів), указуючи на який можна перейти до 
розгляду іншого фрагмента гіпертексту в даному 
документі або в будь-якому документі, розміще-
ному в локальній комп’ютерній мережі [12, c. 91].

Ми вважаємо, що принцип інтерактивнос-
ті пов'язаний зі здатністю нелінійного (гіпер-
текстового) подання інформації, можливістю 
отримання додаткових відомостей у вигляді 
підказок. Інтерактивність забезпечує здатність 
реагувати на дії студентів, вступати з ними 
в діалог, спілкуватись з ними на рівні «суб’єкт–
суб’єкт» тощо. Відносячи інтерактивність вза-
ємодії між користувачем і компонентами під-
ручника до основних переваг електронного 
підручника у порівнянні з друкованим, О. Єсі-
на та Л. Лінгур, звертають увагу на можливість 
безпосередньої участі студента в моделюванні 
процесів та організації зворотного зв’язку. Ре-
алізація даного принципу дає можливість без-
посередньо включитися у теми залучити їх до 
активної роботи, спрямувати на самостійне ово-
лодіння знаннями з обов’язковою діагностикою 
знань з предметів [5, с. 183–184].

Така організація елементів самонавчання 
та самоконтролю через надання контрольних 
запитань (тестів), сприяє підвищенню пізна-
вальної активності та мотивації формування 
відповідних умінь майбутніми учителями істо-
рії. Ще не менш важливою перевагою електрон-
ного підручника є постійна можливість його до-
повнення, зміни з метою удосконалення.

висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку. Отже, використання електронного 
підручника, крім традиційних дидактичних 
принципів, передбачає реалізацію таких специ-
фічних дидактичних принципів, як принципи 
мультимедійності, інтерактивності й гіпертек-
стовості, які обумовлені використанням переваг 
сучасних інформаційних і телекомунікаційних 
технологій. До них слід віднести принцип адап-
тивності, інтерактивності навчання, розвитку 
інтелектуального потенціалу студента та за-
безпечення повноти (цілісності) і безперервнос-
ті дидактичного циклу навчання. Крім того, 
процес вивчення історично-методичних та сус-
пільно-гуманітарних дисциплін з допомогою 
мультимедійного підручника відбувається із 
застосуванням цілого ряду специфічних прин-
ципів: історизму та професійного спрямуван-
ня змісту; достатності та наочності інформації; 
модульності (дискретності) структури; мульти-
медійного та інтерактивного представлення 
інформації та комп'ютерної підтримки; інте-
гративності; особистісно-орієнтованого підходу 
до формування змісту; вибору стратегій та ін-
терактивності навчання у процесі формування 
професійної компетентності майбутніх вчителів 
історії.

Реалізація названих дидактичних принци-
пів електронних засобів навчання, розроблених 
на основі об'єктно-орієнтованого підходу забез-
печує використання мультимедійних підручни-
ків і посібників з історії на аудиторних заняттях 
з відповідної дисципліни (лекційних і практич-
них), а також у самостійній роботі майбутніх 
учителів історії. 
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