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В статті розглянуто умови успiшного педагогiчного зростання 

молодого фахівця; з’ясовано, що мультимедійні технології у навчальних 

дослідженнях сприяють формуванню творчої особистостi майбутнього 

вчителя.  
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МУЛЬТИМЕДIЙНI ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ CTУДEHTIВ ПЕДАГОГIЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Повсюдно спостерiгається попит на висококвалiфiкованих фахiвцiв, 

здатних творчо вирiшувати складнi завдання, прогнозувати й моделювати 

результати власної професiйної дiяльностi, шукати шляхи й засоби 

самовираження й самоствердження в умовах практичної, самостiйної роботи. 

Недооцiнка наукового пiдходу до рiшення професiйних завдань, не завжди 

належна готовність до наукової працi й володiння її методикою майбутнiми 

педагогами дозволяє дiйти висновку про те, що в пiдготовцi професiйних 

кадрiв усе ще не повнiстю використовується потенцiал науково-дослiдної 

дiяльностi.  

Oкpeмi аспекти студентської науково-дослiдної роботи розглядали 

А. Алексюк, Н. Дем'яненко, І. Зязюн, В. Майборода. Нещодавно 

Н. Пузирьовою захищено дисертацiйне дослiдження, присвячене тeopiї i 

практицi органiзацiї науково-дослiдної роботи студентiв (на матерiалах 



унiверситетiв України XIX ст, з'явилось монографiчне дослiдження 

О. Микитюк, присвячене розвитку i становленню наукової роботи у вищих 

педагогiчних закладах України.  

Завдання формування творчої особистостi майбутнього вчителя 

обумовлюють i певну специфiку залучення студентiв вищої педагогiчної 

школи до наукової творчостi. Концепцiя органiзації науково-дослiдної 

роботи студентiв у Лисичанському педагогiчному коледжi передбачає 

принаймнi три основнi елементи залучення студентiв до пошукової 

дiяльностi з першого до останнього курсу навчання у коледжi; тiсний зв'язок 

науково-дослiдної роботи студентiв з практикою майбутньої роботи; участь 

студентiв не тiльки в проведеннi наукових дослiджень, але й у впровадженнi 

отриманих результатiв науково-дослiдної роботи студентiв у навчально-

виховний процес сучасних oсвiтнix закладiв. 

Дiяльнiсть студента професiйно направлена, вона є формою його 

соцiальної i пiзнавальної активностi, вираження прагнень до життєвого 

самовизначення i самоствердження. Бiльшiсть студентiв проявляють 

самостiйнiсть в навчальному процесi, займають активну позицiю, вiддають 

перевагу також формам навчання, якi є не тiльки засобом пiзнання, але i 

засобом самовираження, можливiстю вiдстояти особисту точку зору.  

Останнiми роками значно прискорився темп впровадження сучасних 

комп'ютерних технологiй в навчально-виховний процес школи. Тому 

прiоритетним напрямком у виборi проблеми дослiдження як наукові 

керівники так i caмi студенти вiддають перевагу питанню впровадження 

сучасних технологiй навчання, методицi застосування комп'ютерних 

технологiй при викладаннi шкiльних предметiв.  

Сучаснi oсвiтнi комп’ютернi програми (електроннi пiдручники, 

комп'ютернi задачники, навчальнi посiбники, гiпертекстовi iнформацiйно-

довiдковi системи – архіви, каталоги, довiдники, енциклопедії, тестуючi та 

моделюючi програми-тренажери тощо) розробляються на основі 

мультимедiйних технологiй, якi виникли на стику багатьох галузей знання. 



На нових витках прогресу вiдстань мiж новими технiчними розробками та 

освiтою скорочується. Сучасний студент добре розумiється в рiзноманiттi 

комп'ютерних програм, мережi Iнтepнeт та вже може розiбратися з тим як 

вдало можна використати данi знання на практицi в школi. Студенти коледжу 

вдало розробляють власнi електроннi посiбники за допомогою програми 

PowerPoint, якi гiдно представляють на рiзноманiтних Всеукраїнських, 

регiональних конкурсах. Так за допомогою даної програми студенти вмiють 

створити не тiльки фонову презентацiю до уроку, а й змоделювати реальнi 

природнi явища природи, вiдтворити звуки, продемонструвати математичнi 

дiї, що значно полегшує сприйняття учнями навчального матерiалу. 

Зауважимо, що застосування у процесi навчання мультимедiйних технологiй 

вiдкриває широкi можливостi як у викладаннi тої чи iншої дисциплiни, так i в 

опануваннi її. Електроннi посiбники, ствopeнi на базi мультимедiа, 

здiйснюють сильний вплив на пам'ять та уяву, полегшують процес 

запам'ятовування, дозволяють зробити урок бiльш цiкавим i динамiчним, 

«занурити» учня в обстановку якої-небудь епохи, створити iлюзiю 

спiвприсутностi, спiвпереживання, сприяють формуванню об'ємних i цiкавих 

уявлень про що-небудь.  

При проведеннi контрольних, самостiйних робiт можливе використання 

можливостей даної програми та програми Excel, як тестових середовищ.  

При cтвоpeннi своїх посiбникiв студенти в першу чергу розумiють 

значения своєї роботи для cвoїx майбутнiх учнiв, їх прагнення до навчання.  

Вiльне володiння сучасними засобами навчання – одна з умов успiшного 

педагогiчного зростання молодого фахiвця, зростання освiти України. 


