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Матеріали «Вісника» присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, 
професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти 
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соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, 
соціальним працівникам, а також усім, хто цікавиться соціально-педагогічною проблематикою.
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Аннотация. В статье проведен анализ использования различных видов инновационных технологий в учебно- 
воспитательном процессе высшей школы. Даны определения понятий «инновационные педагогические технологии» 
и «инновационные психологические технологии». Описаны различные классификации инновационных педагогических 
технологий. Раскрыта структура инновационных педагогических технологий которые имеют концептуальную, 
содержательную и процессуальную часть. Отмечается, что самыми распространенными в практике высшего 
образования являются три группы инновационных технологий: системные, модульные и локальные.

Ключевые слова: инновация, технология, инновационные педагогические технологии, инновационные 
психологические технологии.

Summary. It is analysed in the article the using o f different kinds o f innovation technologies in educational 
process o f higher education establishment. The definitions are given to the follow ing notions: «innovation pedagogical 
technologies», and «innovation psychological technologies». It is described the different classifications o f innovation 
pedagogical technologies. It is exposed the structure o f innovation technologies, that have conceptual, substantive and 
procedural part. It is noted that the most common in the practice o f higher education establishments are 3 groups o f 
innovation technologies: systemic, modular and local.

Key words: innovation, technology, innovation pedagogical technologies, innovation psychological technologies.

У ДК 378 Кучай O.B.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕ ЛЯ

Анотація. У статті розглядається сучасний стан використання мультимедійних технологій у  підготовці 
вчителя. Мультимедійні технології є сьогодні основним будівельним матеріалом усього суспільства. У сучасному 
світі з'являється необхідність підготовки учня до життя в цьому мультимедійному середовищі. Цей процес 
потрібно розпочинати якомога раніше, тому що контакт дитини з медіа має місце практично із моменту його 
народження. Согодення ставить перед нами необхідність підготовки вчителів всіх щаблів, у  тому числі початкової 
школи, в сфері мультимедійної освіти і інформаційних технологій. Формування компетенції користування з медіа 
стає важливим викликом. У сучасному світі необхідним є знайомство з широким контекстом цивілізаційних змін, 
що враховує історичні, суспільні, культурні, психологічні та політичні аспекти.

Клю чові слова: мультимедійні технології, підготовка вчителя, освіта, початкова школа.

Постановка проблеми. Стратегічним напрямом розвитку освітніх систем в сучасному 
суспільстві є забезпечення інтелектуального і морального розвитку людини на основі залучення його 
до різноманітної, самостійної, доцільної діяльності в різних галузях знань. Швидке оновлення знань, 
включаючи базові, в сфері технічних наук ставить перед вищою школою завдання підготовки 
фахівців, здатних : адаптуватися до умов сучасного суспільства, що швидко змінюються, самостійно 
набувати необхідні для успішної роботи знання і навички, застосовувати їх на практиці для 
вирішення різноманітних завдань; критично мислити, уміти бачити проблеми, що виникають 
в реальній дійсності, і шукати раціональні шляхи їх рішення, використовуючи сучасні технології; 
грамотно працювати з інформацією, витягати і обробляти інформацію, а також ефективно 
використати інформаційні ресурси, у тому числі і світові, для вирішення поставлених завдань; уміти 
працювати в колективах, що об’єднують фахівців різних областей знань.

Цей напрям розвитку визнаний головним в ході реформ освітніх систем в провідних країнах 
світу -  США, Великобританії, Канаді, Німеччині, Франції та ін. При цьому основним завданням 
процесу реформування є підготовка необхідних суспільству кадрів у потрібній кількості за 
мінімальний час і при мініматьних витратах [1].
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Сьогодні інформаційні технології знаходять досить широке застосування в педагогіці як науці, 
а також безпосередньо в практиці педагогічного процесу. Найбільшого поширення вони одержали 
в таких видах діяльності як дистанційне навчання, он-лайнових навчальних закладах, допомога 
в системі управління освітою, створення програм і віртуальних підручників з різних предметів, 
пошук в мережі інформації для навчального процесу, комп’ютерне тестування знань учнів, створення 
електронних бібліотек, формування єдиного наукового електронного середовища, видання 
віртуальних журналів і газет з педагогічної тематики, проведення телеконференцій, розширення 
міжнародного співробітництва у сфері інтернет-освіти.

Практична реалізація перерахованих технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців 
нерозривно пов’язана з використанням засобів телекомунікацій. Використання телекомунікаційних мереж 
дозволяє в найкоротші терміни поширювати передові педагогічні технології, професійні знання в різних 
галузях, формувати у студентів комунікативні навички; та вміння роботи з інформаційними джерелами. 
Перспективним напрямом є використання технології мультимедіа в навчальній діяльності для створення 
засобами відцифровування аудіовізуальної інформації дизайну віртуальнго комп’ютерного середовища. 
Технологія мультимедіа наочно, барвисто і переконливо ілюструє практично будь-який відомий факт в 
галузі науки, техніки, мистецтва, допомагаючи оцінити та узагальнити відому картину фактів, а часом 
науково передбачити шлях майбутнього розвитку навіть цілої галузі діяльності людини [2].

Мультимедійні технології є сьогодні основним будівельним матеріалом усього суспільства. У 
сучасному світі з'являється необхідність підготовки учня до життя в цьому мультимедійному 
середовищі. Цей процес потрібно розпочинати якомога раніше, тому що контакт дитини з медіа має 
місце практично із моменту його народження.

Виклад основного матеріалу. Согодення ставить перед нами необхідність підготовки вчителів 
всіх щаблів, у тому числі початкової школи, в сфері мультимедійної освіти і інформаційних 
технологій. Формування компетенції користування з медіа стає важливим викликом. У сучасному 
світі необхідним є знайомство з широким контекстом цивілізаційних змін, що враховує історичні, 
суспільні, культурні, психологічні та політичні аспекти.

Учні використовують мультимедіа технології як чинник, що допомагає власному розвитку; 
використовувати необхідні вміння застосування комп’ютера до розв’язування проблем; підтримці 
графічної творчості, музичної чи навіть, -  в певній сфері -  літературної та підготовці учня до 
використання камери або фотоапарату тощо [3].

Мета застосування мультимедійних технологій навчання у ВНЗ -  підготовка студентів до 
повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Це дозволило нам висунути такі 
педагогічні завдання мультимедійних технологій навчання: інтенсифікація всіх рівнів навчально- 
виховного процесу, підвищення його ефективності та якості; реалізація соціального замовлення, 
зумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та 
обчислювальної техніки; підготовка користувача засобів мультимедійних технологій), побудова 
відкритої системи освіти, яка забезпечує кожному власну траєкторію самоосвіти; системна інтеграція 
предметних галузей знань; розвиток творчого потенціалу студента, його здібностей до 
комунікативних дій; формування вмінь організації та проведення експериментально-дослідницької 
діяльності; культури навчальної праці; розвиток і формування інформаційної культури студентів [4].

Використання мультимедійних засобів у відкритій і традиційній освіті здатне породити кілька 
основних методів реалізації педагогічної діяльності. Як правило, всі вони можуть бути розділені на 
два основні класи, згідно принципів взаємодії учня з комп’ютерним засобом навчання. Зокрема, деякі 
освітні продукти розробляються для управління процесом подання, і, таким чином, студентам 
пропонується лише пасивна роль одержувача інформації. Інші освітні засоби мультимедіа є 
інтерактивними, в тому сенсі, що вони припускають активну роль учня, який самостійно вибирає 
підрозділи в рамках деякої теми, визначаючи послідовність їх вивчення[2].

Навальний розвиток техніки в другій половині XX ст. спричинив, появу ряду нових 
мультимедіа: відео, супутникове телебачення, комп'ютери, світова мережа інтернет. XXI століття є 
ерою інформації і комунікації. Основним новим атрибутом ери є комп'ютер з доступом до інтернету, 
що забезпечує людині можливість комунікації зі всім світом.

Дуже швидкий розвиток мультимедіа змінює світ, в якому ми живемо і схиляє до наукової 
рефлексії над силою їх впливу. Мультимедіа сьогодні не трактуються виключно як носій інформації 
і знання зі світом, це джерело цінності. Поширюється переконання, що знайомство і розуміння медіа 
а також вміння користування ними це перепустка до активної участі в більшості сфер нашого життя.

Мультимедіа технології стали сьогодні частиною людського ритму життя, неліквідною частиною 
культури -  як ресурс комунікації, символ сучасності і трансформації, а також як джерело збережень -
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у зв'язку з цим суттєво змінило функціонування сучасне суспільство. Нині для людей Важливе те, що 
представляють медіа. Світ електронних мультимедіа, несе в собі визначене бачення дійсності.

Сучасна медійна цивілізація генерує нову модель суспільства. Навколо школи змінилося 
багато. Змінилася перш за все молодь. Менше значення сьогодення приділяє друкарні, нове 
покоління не звикле до довготривалої літератури для читання і довгих лекцій. Це є так званна 
екранна генерація, вихована на телебаченні, відеокліпах, бойовиках і коротких повідомленнях. 
Абстрактні поняття є для них важкими для розуміння, якщо не будуть представлені у формі моделей 
і картин. Покоління, виховані на візуальних медіа мають іншу структуру сприйняття, мають 
скорочену сферу зосередженості уваги, що має серйозні наслідки в освітньому процесі. Це є дійсно, 
справжнє життя, що творять медіа і створена через нього популярна культура [5].

Нині інформаційно-комунікаційні технології (ПСТ) та мультимедіа інтегровані в процес 
викладання і навчання й істотно впливають на традиційну систему навчання. Раніше, в процесі 
викладання і навчання, один медійний пристрій використовувався в якості засобу навчання та виклад 
змісту освіти проходив у лінійному порядку. Але з мультимедіа, можуть бути використані декілька 
медіа-елементів. Навчальні матеріали доставляються в мультисенсорне середовище, використовуючи 
мультимедійні елементи, такі як текст, графіку, анімацію, звук і відео. Припускається, що 
"Мультимедіа пропонує чудову альтернативу традиційному навчанню. Досліджуючи і пізнаючи світ 
різними темпами, кожен студент має можливість ознайомитися з усім потенціалом на свій розсуд» 
[6]. Таким чином, комбінація мультимедійних технологій та навчального матеріалу, зберігається на 
запам’ятовуючому пристрої і відображається на комп'ютері або зберігається в якості веб-файла в 
інтернеті. Студенти отримують доступ до цих модулів та вільно беруть участь у процесі навчання 
відповідно будь-де і будь-коли. Отже, режим навчання є студентоцентристським [7].

Мультимедійні технології змінюють спосіб спілкування один з одним. Це призвело до значних 
змін у системі освіти та вплинуло на те, як ми доносимо інформацію до студентів. З мультимедіа, 
користувачі мають можливість використовувати в аудиторії цю технологію в багатьох напрямах. 
Через свою мультисенсорну здатність, мультимедіа може бути використана в якості навчального 
інструменту для представлення та подання концепцій та ідей, використовуючи різні типи носіїв, 
таких як тест, зображення, звук, анімація і відео. Таким чином мультимедіа може бути використана 
для покращення традиційного методу навчання, такого як "крейда і дошка", за допомогою 
мультимедіа-навчальної стратегії.

Еволюція мультимедійних технологій дала можливість безпосередньо студентам брати участь 
у роботі. З мультимедійними технологіями, вони можуть створювати мультимедійні додатки як частину 
проекту. Це дозволить зробити їх активними учасниками у їх власному процесі навчання, а не просто 
бути пасивними студентами. Мультимедіа дизайн додаток пропонує новий погляд на процес навчання 
дизайнера, представлення інформації і знань у новий та інноваційний спосіб. З цим підходом до навчання, 
акцент переміщується від традиційного змісту навчання на основі проектів або навчання на практиці.

З використанням мультимедійних проектів, студенти мають можливість побудувати знання, що 
представили їм їхні викладачі мультисенсорним чином і зробити процес навчання більш значущими 
для них. Зрештою, шляхом створення мультимедіа-проектів, студенти підвищують навички 
критичного мислення, навички вирішення проблем, комунікативні навички та застосовують їх в групі 
або команді, що в даний час потрібно в реальних ситуаціях. Таким чином, мультимедіа дає 
можливість студентам самостійно взяти участь в їх роботі [8;9].

Вплив 1КТ і, зокрема, мультимедійних технологій в освіту створив істотну дію на 
інструктивному погоджувальному розвитку і методах повідомлення інформації студентам. Це 
призводить до еволюції нових понять і інноваційної викладацької техніки в навчальному процесі. 
Мультимедійні технології впливають на спонукання студентів почуття власної гідності, також як і 
дозволяють їм ставати творчими особистостями[10].

Сучасні засоби мультимедіа дозволяють навчати людину найрізноманітнішим знанням. 
Незважаючи на очевидні переваги у використанні мультимедіа, їх застосування в навчанні обмежує 
недостатність техніки, непідготовленість викладачів, невідповідність програмного забезпечення 
можливостям тощо, тому число викладачів, які використовують засоби мультимедіа, порівняно 
невелике [11].

Висновки. Використання мультимедійних технологій породило нову парадигму в наших 
освітніх методиках і стратегіях. Це породило нові форми навчання та нові й інноваційні способи 
донесення навчальних матеріалів до студентів. Крім того, поява інтернету широко розширила наші 
можливості навчання в рамках глобальної перспективи і підключила студентів до освітніх ресурсів та 
інформації в усьому світі, які були досі для них недоступними. Нині дистанційне навчання через
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інтернет доступне для всіх. Вплив мультимедійних технологій на наше суспільство в цілому триває і 
до цих пір повністю не використаний. Тим не менш, мультимедіа технології зробили навчання 
глобально доступним і дуже швидким.
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние использования мультимедийных 
технологий в подготовке учителя. Мультимедийные технологии являются сегодня основным строительным 
материалом всего общества. В современном мире появляется необходимость подготовки ученика к жизни в этой 
мультимедийной среде. Этот процесс нужно начинать как можно раньше, потому что контакт ребенка из медиа 
имеет место практически с момента его рождения. Согодення ставит перед нами необходимость подготовки 
учителей всех ступеней, в том числе начальной школы, в сфере мультимедийного образования и информационных 
технологий. Формирование компетенции пользования из медиа становится важным вызовом. В современном мире 
необходимым является знакомство с широким контекстом цивилизационных изменений, который учитывает 
исторические, общественные, культурные, психологические и политические аспекты.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, подготовка учителя, образование, начальная школа.
Summary. In the article the modern state o f the use o f multimedia technologies is examined in preparation o f 

teacher. Multimedia technologies are today basic building material o f all society. In the modern world the necessity o f 
preparation o f student appears to life in this multimedia environment. This process needs to be begun as possible 
before, because the contact o f child from  medias takes place practically from  the moment o f his birth. Согодення puts 
the necessity o f preparation o f teachers o f all stages before us, including, initial school, in the fie ld  o f multimedia 
education and information technologies. Forming o f competense o f the use from  medias becomes an important call. In 
the modern world a necessity is an acquaintance with the wide context o f civilization changes, which takes into account 
historical, public, cultural, psychological and political aspects.

Keywords: multimedia technologies, preparation o f teacher, education, initial school.

У ДК 37.378 К учай  T. П.
В И М О Г И  Д О  П ІД Г О Т О В К И  В Ч И Т Е Л Я  П О Ч А Т К О В И Х  К Л А С ІВ  У  Я П О Н ІЇ

Анот ація. У статті розглядаються вимоги до підготовки вчителя початкових класів у  Японії. В 
японській теорії і практиці педагогічної освіти накопичено оригінальний досвід професійної підготовки 
вчителів, удосконалення їхніх практичних навичок, дотримання відповідальності за результати роботи і 
високий соціальний статус.

Клю чові слова: підготовка вчителя, Японія, освіта, студент.

П осатн овка  проблеми. У процесі побудови сучасного демократичного суспільства 
стрімко змінюється роль учителів, їхні функції, підготовка і діяльність. У міжнародних 
правових актах глобального характеру (документи Ю НЕСКО, Ради Європи, Організації
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