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Активна інформатизація сучасного суспільст-ва та упровадження нових способів комунікації учасників освітнього процесу приводять до упро-вадження новітніх інформаційних технологій. Безумовно, в таких умовах мультимедійні техно-логії надають особливу технологічну та суспільно-гуманітарну можливість для створення та ефекти-вного застосування електронних (комп’ютерно орієнтованих) навчальних засобів у освітньому процесі, які, в свою чергу, позитивно впливають на підвищенні рівня навчальних досягнень та кращому засвоєнню знань і, зокрема, історичних, формуванню навичок критично ставитися до тих чи інших історичних подій та застосовуванню на-бутих знань у житті. В останні десятиліття в наукових колах відбу-вається активне вивчення феномена мультиме-діа, його визначення та тлумачення. Відповідно, це породжує різноманітне тлумачення поняття різними вченими. Одним із перших використав поняття «мультимедіа» І. Вернер, не даючи йому визначення. Німецький дослідник М. Кірмайєр, та американські дослідниці Л. Скибб, С. Хейфмейстер, А. Чеснат вважають технології мультимедіа змі-шаною технологічною прогресією, а не просто комбінацією апаратних і програмних компонен-тів. У працях В. Волобуєва, М. Афасижева, Ю. Фохт-Бабушкіна мультимедіа висвітлюється як креати-вний феномен і нова форма творчості. Питання застосування мультимедіа техноло-гій в навчальному процесі також розглядають дослідники Н. Анісімова, Н. Воронова, Ю. Казаков та інші. Також методичні основи використання засобів мультимедіа на уроці історії вивчають А. Тележинська, С. Телухи та багато інших вчених. 

В той же час, незважаючи на наявність пев-них теоретичних здобутків, питання використан-ня мультимедійних технологій в освітньому про-цесі ще не достатньо вивчене. Тому, аспект їх ви-користання в процесі вивчення предметів сус-пільно-гуманітарного циклу майбутніми учителя-ми історії потребує подальшого більш ґрунтовно-го дослідження.  Відповідно, дослідження теоретичних підходів даного питання і є основним завданням даної статті з аналізом використання мультимедійних техноло-гій у процесі навчання майбутніх учителів історії.  Науковці визначають термін «мультимедіа»  (від лат. «multy» – множинний, складний та англ. «medium» – засіб, спосіб) через тлумачення, як інформаційної або комп’ютерної технології, що поєднує в одному програмному інтелектуальному продукті різноманітні види інформаційних ресур-сів: тексти, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію, анімацію, звукові та інші спеціальні ефекти, з од-ного боку, та носії інформації, що організовують зберігання значних обсягів даних, забезпечуючи досить швидкий доступ до них, з іншого. При чому, синонімічним поняттю «мультимедіа» багатьма вченими використовується термін «мультимедійні або мультимедіа технології». Дослідниця О. Шликова [12], тлумачить це поняття у трьох напрямках: мультимедійна про-грама-оболонка; продукт, зроблений на основі мультимедійної технології та комп’ютерне облад-нання (наявність у комп’ютері CD-ROM/DVD-Drive, звукової та відео плат для відтворення від-повідних інформаційних відомостей, обсяг пам’яті тощо). Дослідниця звертає увагу на «техніко-технологічному» тлумаченні поняття «мультимедіа» 
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У поданій статті автором проаналізовано основні теоретичні положення використання мульти-
медійних технологій у процесі навчання майбутніх учителів історії та представлено головні підходи з
цього питання, що склались у сучасній педагогічній літературі. При цьому, звернено увагу на відміннос-
ті двох взаємопов’язаних тлумачення, як інформаційної або комп’ютерної технології.

Крім того, представлено два підходи щодо визначення окресленого поняття, як поєднання в одному
програмному інтелектуальному продукті різноманітних видів інформаційних ресурсів та суто носіїв
інформації, які забезпечують збереження значних обсягів даних із швидким доступом до них.
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як особливого виду комп’ютерної технології, який поєднує традиційну статистичну візуальну (текст, графіку) та динамічну інформацію (мовлення, музика, відеофрагменти, анімація та ін.), викорис-товує різні програмні і технічні засоби задля мак-симально ефективного впливу на реципієнта, який водночас стає і читачем, і слухачем, і гляда-чем [12]. М. Бак, розуміючи мультимедіа, як сучас-ну комп’ютерну технологію вважає її взаємодією візуальних і аудіо ефектів під управлінням інтер-активного програмного забезпечення [1, с. 8].  На думку А. Крапивенка, Б. Корчевського, В. Дякової [5] мультимедіа виступають сучасними комп’ютерними технологіями, які дозволяють об’єднати в програмно-апаратній системі різні типи мультимедіа-даних (зображення, звук, відео, тактильні відчуття тощо) для створення єдиного інформаційного середовища з метою найефектив-нішого впливу на користувача (що став одночасно і читачем, і слухачем, і глядачем) [5, с. 10; 6, с. 11]. При цьому А. Тележинська звертає увагу на обґру-нтованості використання засобів мультимедіа на уроці історії, коли мультимедіа не переважає над сутністю навчального матеріалу, не відволікає, не стає самоціллю, не зменшує значущості того, що повинні засвоїти учні [9]. Також О. Пінчук звертає увагу на технологіч-ність мультимедіа, що окреслює порядок розроб-ки, функціонування та застосування засобів обро-бки інформації різних модальностей» [7, с. 58], а О. Пєхота та інші вчені називають їх сукупністю методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’юте-рних комунікацій [8, с. 169].  Тобто, більшість учених звертає увагу на ба-гатосередовищність мультимедіа-технологій, а також факт можливості підготовки й подання ін-терактивних даних на комп’ютері. Отже, мульти-медійні технології – це різновид сучасних інфор-маційних технологій, що застосовуються технічно вчителем історії за допомогою програмного ком-п’ютерного забезпечення, яке стає засобом здійс-нення педагогічної діяльності. При чому, саме вчитель організовує навчальний процес. Виклада-ючи новий матеріал, він спонукає до роздумів над ним, його осмислення і усвідомлення. Для більш широкого розуміння даного понят-тя, визначимо тлумачення поняття «технології». Воно походить від грецьких слів «techne» – мисте-цтво, майстерність, вміння, і «logos» – слово, нау-ка, полягаючи у спрямованості на радикальне вдосконалення діяльності людини, підвищення її результативності, інструментальності, технічнос-ті. В українському педагогічному словнику термін 

«технологія навчання» визначається як систем-ний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з ура-хуванням технічних і людських ресурсів та їх взає-модії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти у загальному розумінні. Також це поняття словник трактує як галузь застосування системи наукових принципів до програмування процесу навчання й використання їх у навчальній практи-ці з орієнтацією на детальні цілі навчання, які допускають їх оцінювання. Ця галузь орієнтована в більшій мірі на учня, а не на предмет вивчення, на перевірку виробленої практики (методів і тех-ніки навчання) в ході емпіричного аналізу й ши-рокого використання аудіовізуальних засобів у навчанні, визначає практику в тісному зв’язку з теорією навчання [3, с. 330]. Науковці (О. Томашевський, Г. Цеглик, М. Вітер, В. Дубок [11]) тлумачать технологію як «комплекс наукових та інженерних знань, втіле-них в способах і засобах праці, наборах матеріаль-но-речових чинників виробництва, видах їх поєд-нання для створення певного продукту або послу-ги», відзначаючи, що результатом технології є не лише продукти, але і послуги. До сучасної техно-логії висуваються певні вимоги: процесуальність, тобто виконання сукупності дій у часі; поділ про-цесу на стадії (фази), послідовність яких базуєть-ся на логіці функціонування і розвитку визначе-ного процесу, системна повнота (цілісність) про-цесу, його регулярність тощо. Усі вимоги спрямо-вані на досягнення необхідного результату.  Від так, у процесі використання мультимедій-них технологій у освітньому процесі, вони стають різновидом інформаційних технологій навчання, тобто освітніх технологій, які можуть значно під-вищити якість та ефективність сприйняття на-вчального матеріалу в ході будь-якого типу на-вчальних занять. При цьому учнями та студента-ми краще та глибше запам’ятовується навчаль-ний матеріал, а від так економиться час і підвищу-ється розуміння засвоєння з його подальшим ана-лізом. Також, ці технології стають способом досяг-нення педагогічних цілей методичної системи формування професійної компетентності майбут-ніх учителів історії в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів, які, також, спри-яють загальній комунікації, а також підвищують ефективність навчальної діяльності.  Багатозначність визначення мультимедіа залежить від в першу чергу від специфіки вивчен-ня навчального предмета, цілей використання комп’ютера, сучасного стану розвитку комп’ютер-ної техніки тощо. Відповідно, поєднання інтерак-тивних, аудіовізуальних і мультимедійних техно-логій сприяє, наприклад, формуванню дослідни-
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цьких навичок під час викладання історії. В ході такої навчально-дослідницької діяльності важли-ву роль відіграє пізнавальна мотивація до якої можна віднести постановку творчих та дослідни-цьких завдань з обов’язковим визначенням очіку-ваних результатів діяльності. На думку вченої С. Телухи, мультимедіа в процесі вивчення дисци-пліни «Історія України» є важливим складовим елементом освітнього процесу. Подання великого об’єму матеріалу, його структурування, дизайн, використання аудіо та відео поліпшують процес навчання та допомагають викладачу [10]. Подібні результати емпірично підтвердив американський педагог-психолог Р. Мейєр, розро-бивши у 2004 році теорію мультимедійного на-вчання. На його думку, під час навчання за допо-могою мультимедіа мозок повинен одночасно кодувати два різних види інформації: візуальну і звукову. Можна припустити, що ці конкуруючі джерела інформації будуть прагнути придушити або «завантажити» учня. Відповідно, учні краще передають знання, отримані ними в процесі змі-шаного (багатомодульного) навчання, яке вклю-чає анімацію з послідовною розповіддю, ніж роз-дільне використання мультимедіа з елементами анімації (мономедійне або лише візуальне) та тек-стових матеріалів [13]. Отже за умов організації мультимедійного навчання в ході вивчення історії можна говорити про виникнення особливої міждисциплінарної наукової галузі, що оновлює й модернізує процес учіння-навчання та підвищує його ефективність за рахунок широкого доступу до інформаційних джерел, опрацювання навчальних завдань; забез-печення зворотного зв’язку, інтерактивності взає-модії з інформацією (за умови дотримання крити-чного підходу), та, відповідно, її опрацювання і урізноманітнення форм представлення з допомо-гою гіпертексту, відео, звуку та інших форми створення віртуальної реальності. Ми звертаємо увагу на те, що майбутні вчителі історії, на відмі-ну від учнів закладів загальної середньої освіти, що поступово формують уміння працювати з ін-формацією та використовувати інформаційні ре-сурси та стають інформаційно компетентними, повинні не лише сформувати у собі названі вмін-ня, але й досягши їх високого рівня сформованос-ті, мають вміти користуватись широким перелі-ком засобів та інструментів для формування озна-чених умінь роботи з інформацією в учнів, яких вони будуть навчати. Тобто на достатньо високо-му рівні володіти методами збору і накопичення інформації. Але при цьому важливо виробити вміння її практичного застосування з різних дже-рел інформації за умови критичного осмислення та обробки [4, с. 88]. 

Робота з персональним комп’ютером, пере-гляд історичних документальних та художніх фі-льмів, використання інших аудіо- візуальних засо-бів робить навчальні заняття цікавішими, насиче-нішими і продуктивнішими, а, відтак, більш міцне запам’ятовування найяскравіших, емоційно наси-чених кадрів. Завдяки використанню мультиме-дійних навчальних засобів на уроках історії ство-рюються передумови для формування чітких уяв-лень, свідомого та глибокого засвоєння знань.  Завдяки широкому спектру засобів викорис-тання комп’ютерних технологій у навчальному процесі дослідник М. Бак [2] виділяє три основні категорії, на базі яких організовується система електронного навчання: електронні навчальні матеріали, що формують інформаційне наповнен-ня навчального предмета (e-content); комп’ютерні тестові системи, які створюють інструментарій для контролю результатів засвоєння матеріалу та системи управління навчанням.  Так, контентом електронних навчальних ма-теріалів є електронні підручники, посібники, хре-стоматії і книги для читання та матеріали лекцій, історичні карти, таблиці та інший наочний мате-ріал; електронні методичні розробки до семіна-рів, практичних занять; засоби для набуття прак-тичних навичок (практикуми, комп’ютерні трена-жери). Відповідно, комп’ютерні тестові системи допомагають здійснити контроль знань під час проведення контрольних робіт, колоквіумів, залі-ків та іспитів, визначити стан підготовки до лабо-раторних і практичних занять, а також здійснен-ня самоконтролю знань в інтерактивному режимі. Завдяки системам управління навчанням (створення навчальних груп, організація розкла-ду занять і навчальних планів) можна ефективно організувати навчальний процес через надання контрольованого доступу до навчальних матеріа-лів та організації колективної й індивідуальної роботи студентів і викладача. Всі ці електронні додатки до існуючих підруч-ників, енциклопедій, довідників, хрестоматій, тре-нажери, а також розвивальні ігри, особливо, при їх взаємодії, стимулюють пізнавальну активність, розширюють кругозір, формують нові уміння та навички студентів, стають цікавим навчально-інформаційним засобом. Тобто, мультимедійна технологія окреслює порядок розроблення, функ-ціонування та застосування засобів опрацювання інформації різних модальностей.  Проаналізувавши тлумачення дефініції «муль-тимедіа», ми прийшли до думки про перевагу тех-ніко-технологічної характеристики цього поняття в наукових колах, через використання технічних аспектів функціонування апаратних і програмних мультимедійних засобів. Чи мало вчених, як сино-нім, використовують також поняття «мультиме-
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дійні технології», визначаючи сутність мультиме-діа, як інформаційної багатосередовищності та інтерактивності.  Таким чином, використання мультимедіа тех-нологій в історичній освіті майбутніх учителів історії, на думку вчених, має відбуватись за умови їх включення у процес отримання історичних знань, а не концентрації уваги на комп’ютерних освітніх технологіях, що, безумовно, сприятиме самостійному осмисленню та аналізу історичних подій, формуванню навичок критичного ставлен-

ня до історичних подій із застосовуванням набу-тих знань у житті. При чому, процес вивчення до-свіду використання на уроках історії аудіо та відео матеріалів мають значні перспективи. Адже муль-тимедійні технології активно розвиваються і у поєднанні з структуруванням навчального мате-ріалу та використанням гіпермедіа значно поліп-шують процес навчання, визивають інтерес та цікавість, створюють передумови для формуван-ня чітких уявлень, свідомого та глибокого засво-єння історичних знань.  
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Андрей Гриценко. Теоретические основы использования мультимедиа технологий в процес-
се преподавания истории 

В данной статье автором проанализированы основные теоретические положения использования 
мультимедийных технологий в процессе обучения будущих учителей истории и представлены главные 
подходы по этому вопросу, которые сложились в современной педагогической литературе. При этом, 
обращено внимание на различия двух взаимосвязанных толкования, как информационной или компью-
терной технологии.  

Кроме того, представлены два подхода к определению очерченного понятия, как сочетание в одном 
программном интеллектуальном продукте различных видов информационных ресурсов и чисто носите-
лей информации, обеспечивающих сохранение значительных объемов данных с быстрым доступом к ним. 

Ключевые  слова :  компетентностный подход, мультимедиа, мультимедийные технологии, 
мультимедиа технологии, история. 

 
Andrey Hrytsenko. Theoretical foundations of the use of multimedia technologies in the process of 

teaching history 
In the conditions of informatization of modern society and the introduction of new methods of communica-

tion, multimedia technologies facilitate the effective use of electronic teaching aids in the educational process. 
In recent decades, a number of scientists (I. Werner, M. Carmayer, L. Skibb, S. Hayfmeister, A. Chesnat, V. Vo-

lobuev, M. Afasyzhev) investigated the phenomenon of multimedia. The questions of the application of multimedia 
technologies in the educational process are also considered by researchers N. Anisimova, N. Voronova, Yu. Kaza-
kov and, in particular, in the process of studying history, A. Telezhinsky, S. Telukhii and many others. 

But, despite the availability of certain theoretical achievements, the issue of using multimedia technologies in 
the educational process has not yet been sufficiently studied. Therefore, the aspect of their use in the process of 
studying subjects of the social and humanitarian cycle by future history teachers needs further thorough research. 

In the article, we determined that the combination of interactive, audiovisual and multimedia technologies 
contributes, for example, to the development of research skills in teaching history. They have a positive effect on 
improving the level of academic achievement and better learning of historical knowledge, developing skills to 
critically treat certain historical events and the use of acquired knowledge in life. 

Therefore, in the context of organizing multimedia learning in the study of history, one can speak of the emer-
gence of a special interdisciplinary scientific field that updates and modernises the process of teaching-learning 
and improves its efficiency through broad access to information sources and the processing of educational tasks; 
provision of feedback, interactivity of interaction with information and its processing, and diversity of presenta-
tion forms with the help of hypertext, video, sound and other forms of creation of virtual reality. 

Consequently, as a result of the analysis of the main theoretical principles of the use of multimedia technolo-
gies in the process of teaching future teachers of history, we presented the main approaches to this issue that have 
emerged in modern pedagogical literature. 

Key  words :  competency approach, multimedia, multimedia technologies, multimedia technologies, history.  
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