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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА 

УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

У статті розглянуто основні принципові можливості впровадження мультимедійних технологій в освітній процес , 

найбільш ефективні мультимедійні засоби навчання, які дають можливість для впровадження інформаційних й 

комп’ютерних технологій на уроках у початковій школі. Показано, як ефективне використання інформаційно-

комунікативних технологій в навчальному процесі сприяє успішному вирішенню поставлених перед школою й 

вчителем завдань. Також, розкрита структура інформації про мультимедіа; доведено своєчасність використання 

мультимедійних засобів в освіті; розкрито особливості впровадження сучасних інформаційних технологій; 

окреслено різноманіття навчальних мультимедійних систем.  
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Постановка проблеми.  На сучасному ета-

пі розвитку суспільства характерним явищем є 

постійне зростання обсягу інформації та залу-

чення інформаційно-комп'ютерних технологій 

майже в усі галузі людської діяльності. Розви-

ток програмних і технічних можливостей пер-

сональних комп’ютерів, інформаційних і кре-

ативних технологій створюють реальні можли-

вості для їх використання в системі освіти, що 

в свою чергу сприятиме розвитку творчого 

потенціалу людини в процесі навчання та 

підвищення ефективності освітнього процесу  

й інновацій, які запроваджуються. 

Розвиток педагогіки як науки характери-

зується не тільки новаціями в галузі методів, 

способів та організаційних форм навчання, а й 

інтенсивним впровадженням у освітній процес 

різноманітних засобів наочності, технічних за-

собів. Зазначимо, що сьогодні значна роль у 

педагогіці відводиться розвитку і максималь-

ному використанню  освітніх можливостей 

ТЗН: збільшенню інформаційної насиченості й 

пропускної здатності технічних засобів, інди-

відуалізації каналів подання навчальної інфор-

мації. Наразі широко використовуються засо-

би нових мультимедійних технологій: комп’ю-

тери, мікроелектронні пристрої тощо. Сьогод-

ні саме у використанні комп’ютерної техніки в 

комплексі з традиційними ТЗН передові педа-

гоги вбачають шляхи підвищення ефектив-

ності навчання [1,14]. 

Однією з ключових дидактичних проблем, 

що стоять сьогодні перед педагогічною наукою, 

є не вирішені до кінця завдання створення та 

запровадження в системі початкової освіти таких 

технологій навчання, які забезпечили б інтенсив-

не оволодіння здобувачами освіти міцними 

знаннями, уміннями і навичками та сприяли б 

якісному системному засвоєнню змісту навчан-

ня. Науковці і педагоги-практики на сучасному 

етапі розвитку педагогічної науки докладають 

чимало зусиль для вирішення цієї проблеми. 

Одним із шляхів є використання  мультимедій-

них технологій, що дозволяють інтенсифікува-

ти освітній процес, реалізувати компетентісний 

підхід у навчанні, стимулювати розвиток мис-

лення та уяви учнів, збільшувати обсяг навча-

льного матеріалу для творчого засвоєння і ви-

користання його учнями, формувати дослід-

ницькі, пошукові уміння, уміння приймати оп-

тимальні рішення, викликати зацікавленість та 

позитивне ставлення до навчання.  Мультимедіа – 

це новий та ефективний засіб візуалізації інфор-

мації і унаочнення навчального матеріалу в 

освітньому процесі, що сприяє розвитку 

особистості дитини молодшого шкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній науково-педагогічній літературі 
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значна увага приділяється проблемі викорис-

тання мультимедійних технологій в освіті. 

Потенціал мультимедійних ресурсів розкрито 

Н. Савченко, О. Шликова та ін. Проблеми 

використання мультимедійних технологій у 

початковій школі досліджувалися у працях А. 

Ашерова, В. Бикова, І. Булах, P. Гуревича, 

О. Довгялло, К. Доулінг, Ю. Жука, Г. Кедро-

вича, М. Лапчика, Ж. Меншикової та ін. Пи-

танням удосконалення підготовки педагогів в 

галузі вивчення і використання засобів інфор-

маційних технологій присвячено низку мето-

дичних праць М. Жалдак, Т. Марусева. Окремі 

аспекти використання інформаційних техноло-

гій у практиці початкового навчання висвітлено в 

працях О. Суховірського, В. Шакотько, О. Шиман 

та ін. Крім того, на сьогодні набуто певний 

практичний досвід використання мультиме-

дійних технологій у початковій школі (Ю. 

Громова, І. Мураль, Л. Югова та ін.), та нав-

чання інформатиці в початковій школі (Ю.А. 

Первина, А.А. Кузнєцова, В.А. Буцик), який 

свідчить про невпинний інтерес педагогів-

практиків до підвищення ефективності освітньо-

го процесу шляхом використання  мультимедіа. 

Мета статті. Метою даної статті є 

обґрунтування необхідності застосування 

мультимедійних засобів та дослідження 

впливу мультимедійних технологій на уроках 

в початковій школі.  

Основні результати дослідження. Харак-

теризуючи сучасний стан початкової освіти, 

варто відзначити, що відбуваються істотні змі-

ни в педагогічній теорії і практиці освітнього 

процесу, причиною цього є нові підходи до 

навчання та виховання,  корективи у змістових 

частинах технологій навчання, адже вони ма-

ють відповідати сучасним технічним можли-

востям та сприяти поступовому включенню 

дитини в інформаційне суспільство. 

О. Бурело звертає увагу на те, що комп’ю-

тери і далі впевнено завойовують світ, тому 

формувати інформаційну культуру вже майже 

неможливо без залучення нових інформацій-

них технологій [2, 307]. 

О. Волкова зазначає, що одним з найдореч-

ніших напрямків використання інформаційних 

комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті вважа-

ють застосування мультимедійних можливостей 

комп’ютерної техніки. Данні ІКТ-засобів роз-

кривають нові шляхи активізації процесу нав-

чання за рахунок покращення наочності і поєд-

нання логічного та образного способів засвоєння 

інформації. Інтерактивність мультимедійних техно-

логій надає широкі можливості для реалізації 

особистісно зорієнтованих моделей навчання [3, 5]. 

Поняття мультимедіа є багатогранним і 

посідає важливе місце в процесі інформаційної 

освіти. Мультимедіа (від англ. multi – багато і 

від лат. media – носій, засіб, посередник) часто 

вживається як аналог терміну «засоби масової 

комунікації» (друк, фотографія, радіо, кінема-

тограф, телебачення, відео, мультимедійні 

комп'ютерні системи, включаючи Інтернет). В 

загальноприйнятому визначенні «мультиме-

діа» це – спеціальна інтерактивна технологія, 

яка за допомогою технічних і програмних за-

собів забезпечує роботу з комп’ютерною гра-

фікою, текстом, мовленнєвим супроводом, ви-

сокоякісним звуком, статичними зображен-

нями й відео. 

Таким чином, «мультимедійні технології» - 

це сукупність методів, прийомів і програмно-пе-

дагогічних засобів для реалізації освітньої мети, 

вирішення окремих дидактичних та виховних 

завдань. Мультимедіа є ефективною освітньою 

технологією завдяки властивим їй якостям інте-

рактивності, гнучкості й інтеграції різних типів 

навчальної інформації. Так, відмінною рисою 

мультимедіа є навігаційна структура, що забез-

печує інтерактивність – можливість безпосеред-

ньої взаємодії з програмним ресурсом. Інтерак-

тивність технологій мультимедіа передбачає 

«живий» зв'язок між користувачем і програмою, 

зокрема, за бажанням, можна задати індивіду-

альний темп роботи в межах програми, устано-

вити швидкість подачі матеріалу, кількість пов-

торень тощо. Таке задоволення індивідуальних 

потреб особистості в навчанні й дозволяє 

говорити про гнучкість технологій мультимедіа. 

Наукові дослідники дійшли висновку, що 

використання таких засобів навчання дозволяє 

істотно підвищити показники змістового розу-

міння та запам’ятовування запропонованого ма-

теріалу через  можливість синкретичного нав-

чання (одночасно зорового та слухового 

сприйняття матеріалу), активну участь в 

управлінні поданням матеріалу, легке повер-

нення до тієї інформації, яка потребує 

додаткового аналізу.  

Використання мультимедійного обладнання 

підвищує ефективність освітнього процесу. Це 

зумовлено психологічними особливостями 

молодших учнів, які характеризуються майже 
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невичерпними пізнавальними можливостями і 

готовністю до пізнання нового. Тому учитель 

початкових класів  має використовувати адек-

ватні педагогічні засоби, спрямовані на збере-

ження і подальший розвиток природної допит-

ливості дітей, на формування їхньої зацікавле-

ності, самостійності, наполегливості у процесі 

навчання. 

Виділяють  наступні дидактичні можливості 

мультимедійних засобів навчання щодо 

підвищення якості освітнього процесу: 

 підвищення мотивації навчання; 

 посилення ролі дітей як суб’єктів 

навчальної діяльності сприяє активізації їх 

навчальної діяльності; 

 створення умов для самостійної 

діяльності дітей; 

 індивідуалізація навчально-виховного 

процесу; 

 варіювання форм подання інформації; 

 використання різноманітних типів 

навчальних завдань; 

 оновлення навчального середовища; 

 часте використання ігрових прийомів; 

 забезпечення швидкого зворотного 

зв’язку, здатність до рефлексії [6, 52].  

Існує два шляхи використання мультимедійних 

технологій у освітньому процесі: 

– використання спеціальних програм, в 

яких передбачаються матеріали для різних 

видів навчальної діяльності, також 

пропонується методика їхнього використання; 

– самостійний відбір окремого матеріалу 

щодо конкретних цілей навчання. 

Але введення такої технології в освітню ді-

яльність вимагає не просто навчання педагогів, 

але й представляє собою комплексну науково-

педагогічну,соціальну та організаційну проб-

лему, від рішення якої залежить інтелектуаль-

ний потенціал найближчого майбутнього. 

Ефективне використання мультимедійних 

технологій в освітньому процесі сприяє: 

 успішному вирішенню поставлених 

перед закладом освіти  і вчителем завдань; 

– розкриттю, збереженню та розвитку 

індивідуальних і творчих здібностей учнів; 

– формуванню в учнів пізнавальних мож-

ливостей, прагнення до самовдосконалення; 

– забезпеченості комплексності вивчення 

явищ дійсності, безперервності зв’язку між гу-

манітарними, технічними науками та мистецтвом; 

– постійному динамічному оновленню змі-

сту, форм та методів навчальних процесів тощо. 

Таким чином, мультимедіа-технології це 

найбільш ефективний і багатофункціональний 

засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені 

освітні ресурси, може забезпечити формуван-

ня і прояв ключових компетенцій учня, 

насамперед, інформаційної і комунікативної. 

Можна виокремити певні особливості 

мультимедіа, які сприяють удосконаленню 

навчального процесу у початковій школі. 

Такими особливостями є:  

 якість зображення – яскраве, чітке і 

кольорове зображення на екрані; 

 інформаційна насиченість ресурсу 

(одночасне гармонійне інтегрування різних 

видів інформації – високоякісної графічної, 

звукової, фото і відеоінформації); 

 зручне пояснення виду роботи з різним 

приладдям; 

 легке усунення недоліків і помилок у 

слайдах; 

 інтерактивність програмних засобів; 

 наявність зручних засобів навігації по 

мультимедіа продукту; 

 детальне пояснення матеріалу або 

розгляд лише базових питань теми залежно від 

підготовленості учнів;  

 коригування темпу й об’єму навчального 

процесу; 

 значне підвищення рівня використання 

наочності на уроці; 

 зростання продуктивності уроку; 

 встановлення між предметних зв’язків; 

 гармонійне поєднання навчальної й 

ігрової складових мультимедіа; 

 зміна ставлення до ПК: діти починають 

його сприймати як універсальний інструмент 

для роботи в будь-якій області людської 

діяльності, а не лише як засіб гри; 

 фіксація особистих досягнень здобувачів 

освіти у процесі роботи. 

Серед величезного різноманіття навчальних 

мультимедійних систем умовно можна виокре-

мити засоби, які є найбільш ефективними: 

 Комп’ютерні тренажери – найважливіша 

перевага мультимедіа-технологій. З їх допомо-

гою можна не лише відтворити будь-який 

об’єкт, але й забезпечити його програмою, яка 

описує його поведінку в реальних умовах. 

 Автоматизовані навчальні системи – 
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комбіноване використання комп’ютерної гра-

фіки, анімації, живого відеозображення, звуку, 

інших медійних компонентів – усе це надає 

абсолютно унікальну можливість зробити пре-

дмет, що вивчається, максимально наочним, а 

тому зрозумілим та доступним. Це особливо 

актуально в тих випадках, коли учень має зас-

воїти велику кількість емоційно-нейтральної 

інформації, наприклад, біографії вчених, 

номенклатуру, правила техніки безпеки тощо. 

 Навчальні фільми – відтворюють ті чи ін-

ші процеси як у вигляді реальних спеціальних 

зйомок, так і тривимірної комп’ютерної графіки. 

Найчастіше навчальні фільми доцільніше вико-

ристовувати як частину більш широких проектів 

– мультимедійних навчальних систем,але також 

вони можуть створюватися і як самостійний продукт. 

 Мультимедіа-презентації. 

 Відео-демонстрації [9, 78]. 

Беззаперечно мультимедіа є  найсучасні-

шим комп’ютерним засобом навчання, що 

ґрунтується на спеціальних апаратних і про-

грамних засобах. Однією із переваг засобів 

мультимедіа є можливість розроблення на їх 

основі інтерактивних комп’ютерних презентацій. 

Презентація – це набір послідовно зміню-

ючих одна одну сторінок – слайдів, на кожній 

з яких можна розмістити будь-який текст, ма-

люнки, схеми, відео- та аудіофрагменти, ані-

мацію, 3D-графіку, використовуючи при цьо-

му різні елементи оформлення. Вони не вима-

гають особливої підготовки вчителів й учнів та 

активно залучають останніх до співпраці [9, 108]. 

Мультимедіа-презентація є одним з найбільш 

поширених засобів унаочнення навчального 

матеріалу. Інформативність електронних пре-

зентацій набагато вище традиційних за рахунок 

мультимедійності – наявності не лише тексту і 

графіки, але й анімації, відео та звуку. Мульти-

медійні презентації надають можливості здійс-

нювати віртуальну взаємодію користувача з об’єк-

тами або процесами пізнання, які знаходять 

своє відображення на екрані. Іншими словами, 

використання мультимедіа-презентацій дозволяє 

створювати інформаційний і візуальний образ 

об’єкту, який досліджується, імітувати реаль-

ність за допомогою участі в процесах, що 

відбуваються на екрані. [10, 24]. 

Вчені виділяють наступні позитивні сторони 

застосування слайдових комп’ютерних презентацій: 

 полісенсорне сприйняття матеріалу; 

 використання мультимедійного проектора 

і проекційного екрану уможливлює демонстра-

цію будь-яких об'єктів в значно більшому виді; 

 об'єднання аудіо-, відео- і анімаційних 

ефектів в єдину презентацію сприяє 

ефективному засвоєнню інформації; 

 сприяння активізації зорових функцій, 

розвиток окомірних можливостей; 

 презентації зручні для виведення 

інформації у роздруковому вигляді з великим 

шрифтом як роздавальний матеріал [4, 20]. 

 Ефективність навчання з використанням 

презентацій пояснюється значним унаочнен-

ням програмного матеріалу, що дозволяє кра-

ще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, 

сформувати практичні вміння та навички. 

Висновки. Отже, використання мультимедій-

них технологій змінює процес навчання до більш 

ефективного. Використання інформаційних мульти-

медійних технологій робить процес навчання 

більш технологічним і більш результативним. 

Але, величезний дидактичний потенціал викорис-

тання інформаційних технологій навчання зможе 

бути розкритим лише за умов, якщо провідна 

роль у навчально-виховному процесі належатиме 

вчителю, а комп’ютер буде виступати не 

тільки потужним засобом, а й повною мірою 

третім партнером у педагогічній взаємодії.  

Загалом, мультимедіа є виключно корисною і 

плідною навчальною технологією, завдяки прита-

манній їй інтерактивності, гнучкості і інтеграції 

різноманітних типів мультимедійної навчальної 

інформації, а також завдяки можливості врахову-

вати індивідуальні особливості здобувачів освіти 

та сприяти підвищенню в них мотивації до нав-

чання. Мультимедійні засоби навчання є перспек-

тивним і високоефективним інструментом, що 

дозволяє надати масиви інформації у більшому 

об’ємі, ніж традиційні джерела інформації і в тій 

послідовності, яка відповідає логіці пізнання і 

рівню сприйняття молодших школярів. Під час 

використання на уроці мультимедійних техноло-

гій структура уроку принципово не змінюється. У 

ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, 

змінюється, можливо, тільки їх тимчасові харак-

теристики. Необхідно відзначити, що етап моти-

вації в даному випадку збільшується і несе пізна-

вальне навантаження. Це необхідна умова успіш-

ності навчання, оскільки без інтересу до здобуття 

знань, без уяви і емоцій немислима творча 

діяльність учня. 
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Соколовская Я.В., Жолак В.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В статье рассмотрены основные принципиальные возможности внедрения мультимедийных технологий в 

образовательный процесс, наиболее эффективные мультимедийные средства обучения, которые дают 

возможность для внедрения информационных и компьютерных технологий на уроках в начальной школе. 

Показано, как эффективное использование информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе 

способствует успешному решению поставленных перед школой и учителем задач. Также, раскрыта структура 

информации о мультимедиа; доказана своевременность использования мультимедийных средств в образовании; 

раскрыты особенности использования современных информационных технологий;  очерчено многообразие учебных 

мультимедийных систем.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные технологии, мультимедийная 

презентация, интерактивность, начальная школа. 
 

 

Sokolovska I.V., Zholak V.M. 

USING MULTIMEDIA LEARNING TOOLS ON LESSONS IN PRIMARY SCHOOL 

The article proves determined conditions for the effective use of computers in the educational process,  deals with the most 

effective multimedia learning tools that allow for the implementation of information and computers technologies in the 

classroom at primary school. We show how the effective use of information and communication technologies in educational 

process promotes successful for school and teacher rules. Also, the structure disclosed information about multimedia, the time 

being appropriate for a multimedia technologies used at education; shows the characteristic features of the modern 

technology implementation; shows the variety of education multimedia. 

Keywords: information and computer technology, multimedia technology, multimedia presentation of, interactive, primary 

school. 
 


