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Рис. 1. Залежність об’єму наноструктур при дії 

іонів бору на тверді сплави групи Al2O3 + TiC від 

співвідношення компонент 

Рис. 2. Залежність об’єму наноструктур при дії 

іонів азоту на тверді сплави групи Al2O3 + TiC від 

співвідношення компонент 
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УДК 811.111:371.315:004(045) 

Бугайов Олександр, м. Київ 

СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА НА ПРАКТИЧНИХ  

ЗАНЯТТЯХ ІЗ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті йдеться про використання сучасних інформаційних технологій задля вдосконалення 
навчального процесу у вивченні іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах. Зокрема, 

розглядаються можливості застосування мультимедійних засобів як учнями в різних видах навчальної 

діяльності (аудіювання, контроль знань), а також і викладачем для подачі навчального матеріалу. 
Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютерні науки, мультимедійні технології, звук, 

графіка, відео, анімація, мультимедійні засоби, електронний підручник, гіперпосилання, інтерактивний 

режим, мультимедійна презентація. 

The paper deal with application of modern information technologies aimed to improve the learning of 
foreign languages both at secondary schools and universities. In particular, possible multimedia uses for 

different kinds of training activities are considered that can be done both by students (listening, knowledge 

testing) and teachers (multimedia presentations). 
Keywords: information technologies, computer science, multimedia technologies, sound, graphics, video, 

animation, multimedia tools, computer-based training course, hyperlink, interactivity, multimedia presentation.  

Кінець минулого і початок нинішнього століття справедливо називають добою інформаційних 

технологій, що стало наслідком бурхливого розвитку в сфері комп’ютерних наук. Вдосконалення 
програмного забезпечення дозволило застосовувати комп’ютери для вирішення найрізноманітнішого 

кола як теоретичних, так і прикладних задач, що в поєднанні з мініатюризацією апаратних засобів (поява 

персональних комп’ютерів, ноутбуків та нетбуків) зробило комп’ютерну техніку надзвичайно зручним 
інструментом для практичного застосування користувачами в різних сферах людської діяльності, 

включаючи шкільну та університетську освіту. 

Потужним поштовхом для застосування комп’ютерних технологій в системі вищої та середньої 
освіти стали виникнення і розвиток мультимедійних технологій, тобто таких, які дозволяють 

використовувати в процесі навчання різні інформаційні формати, такі як текст, звук, графіка, відео та 

анімація. Засоби мультимедіа нині широко застосовуються для створення електронних довідників, 

енциклопедій, а також  так званих електронних підручників, які здатні подавати інформацію в 
зазначених вище форматах. До того ж, стаття в такій енциклопедії або підручнику може мати 

гіперпосилання на інше джерело, що містить інформацію, яка пов’язана зі змістом даної статті. Це дає 

можливість користувачу отримувати необхідну інформацію в нелінійний спосіб (подібно до того, як 
працює людський мозок) на відміну від друкованого матеріалу, який по своїй суті є лінійним [4]. 
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А використання мультимедіа в інтерактивному режимі здатне перетворити комп’ютер, залежно від 
поставленої задачі, на вчителя, співрозмовника, або екзаменатора, який оцінює правильність відповідей, 

що їх надає особа, яка навчається.  

Останнім часом мультимедійні засоби стали дуже популярними у викладанні іноземних мов у 
середніх та вищих навчальних закладах. Мультимедіа дозволяє використовувати комп’ютер для будь-

якого виду діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письмо). Наприклад, запропонований для 

читання текст може супроводжуватися тими чи іншими запитаннями, які дозволяють виявити ступінь 
розуміння прочитаного і, в разі неправильної відповіді, показати учню правильну відповідь з 

поясненням зробленої ним помилки або (наприклад, у випадку граматичного завдання) посиланням на 

відповідний матеріал підручника. У випадку навчання говорінню особа, яка навчається, може 

використовувати записаний на носію текст або окремі слова з метою правильного  відтворення їх змісту 
та вимови. При цьому коректність відтворення може контролюватися комп’ютером. Письмові вправи 

можуть передбачати як перевірку орфографії, так і складніші для учня завдання. До них можуть 

належати такі, що вимагають від нього написати слово, яке підходить за змістом в даній ситуації. 
Наприклад: In Norway, each season has … (its) own special features and charm. Подібне завдання було 

включено до програми ЗНО в перші роки його проведення. Аудіювання з використанням комп’ютера 

може передбачати прослуховування тексту або його фрагмента з наступним виконанням завдань 

аналогічно тому, як це традиційно відбувалося за допомогою магнітофона або CD-плеєра. 
Використовуючи засоби мультимедіа, можна, як і під час звичайного уроку, чергувати різні види 

діяльності. Для мультимедійних технологій у поєднанні з інтерактивним режимом роботи характерним є 

різноманітність засобів реагування на діяльність учня Наприклад, різна світлова або звукова 
сигналізація у випадку правильної чи неправильної відповіді на те чи інше запитання, відсилання до 

іншого матеріалу тощо. Подібна взаємодія учня з комп’ютером робить процес навчання жвавішим, 

цікавішим і захоплюючим. Як доречно висловився Ч. Чжень: «Мультимедіа – це той спосіб подачі 
інформації, який, застосовуючи різноманітні звуки, зображення, анімацію та інші ефекти, міцно 

захоплює інтерес студентів» [3]. Термін edutainment, що можна перекласти як розважальне або ігрове 

навчання (від поєднання англійських слів education – освіта та entertainment – розвага), багато в чому 

зобов’язаний своєю появою інтерактивному застосуванню мультимедійних технологій. Дослідники 
стверджують, що внаслідок використання мультимедійних технологій ефективність засвоєння учнями 

навчального матеріалу здатне збільшитися на 75 % [1]. 

У навчальній діяльності, і зокрема у викладанні іноземних мов, мультимедійні технології знайшли 
своє застосування у формі так званих мультимедійних презентацій. На відміну від індивідуального 

використання технічних засобів (комп’ютера, ноутбука) учнем або студентом, мультимедійні 

презентації призначені для подачі навчального матеріалу одразу для всієї аудиторії, тому для 
проведення таких презентацій необхідним є додатковий пристрій для демонстрації інформації на 

великому екрані. Зазвичай, таким пристроєм є проектор, який відтворює інформацію з комп’ютера на 

екран. На професійних сайтах можна знайти готові мультимедійні презентації, розроблені фахівцями. 

Разом з тим, враховуючи наявність відносно простого інструментарію для створення таких презентацій 
вручну, кожен викладач може розробити мультимедійну презентацію самостійно. Звичайно, це 

потребуватиме від викладача певних зусиль і часових витрат, але презентація, створена під конкретну 

тему уроку, виявиться більш ефективною, оскільки її матеріал зорієнтований на цю тему, максимально 
їй відповідає і не містить матеріалу, що її не стосується [2]. 

Існує точка зору стосовно небажаності надмірного, як вважається, застосування технічних засобів 

навчання, в тому числі й мультимедійних технологій під час презентацій у навчальному процесі. 

Подібне застереження зустрічається, зокрема, в [3], де автор висловлює побоювання в зв’язку з тим, що 
викладач або вчитель замість того, аби бути людиною, яка творчо керує ходом уроку, перетвориться на 

такого собі «натискача кнопок» на технічному пристрої. На нашу думку, подібні побоювання певною 

мірою є перебільшеними, оскільки важко уявити собі «мовчазну» презентацію, чи то звичайну, чи 
мультимедійну. Кваліфікований викладач обов’язково коментуватиме інформацію, яка подається, не 

кажучи вже про необхідність давати відповіді на можливі запитання від аудиторії. Саме тому, на наш 

погляд, ніяке застосування технічних засобів не може повністю виключити з навчального процесу 
традиційну дошку, хіба що звести її використання до мінімуму. Але це вже скоріше плюс, аніж мінус.  
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ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК  

ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті обґрунтовано специфіку гендерної культури щодо духовно-морального розвитку 

курсантської молоді; проаналізовано ступінь досліджуваної (дослідження?) проблеми у науковій 

літературі; розкрито значення поняття «гендерна культура»; висвітлено основні засоби та компоненти 
формування гендерної культури, теоретично обґрунтовано реалізацію гендерного підходу в освітню 

практику. 

Ключові слова: гендер, гендерна культура, курсанти, офіцери, воєнний заклад. 

The article substantiates the specificity of gender culture in relation to the spiritual and moral development 
of cadets of higher educational institutions. The degree of the problem study in the academic literature is 

analyzed. The meaning of the concept of «gender culture» is revealed. Major means and components of gender 

culture formation are highlighted and gender approach realization in the educational practice is theoretically 
substantiated. 

Keywords: gender, gender culture, cadets, officers, military institution. 

В умовах модернізації вищої школи, адаптації до Європейського освітнього простору гендерна освіта 
може стати одним із ресурсів, який сприятиме розвитку України на рівні розвинених країн світу. 

Упровадження гендерно-орієнтованої освіти в Україні поки що залишається переважно на етапі 

проектування. Системна робота з гендерно-орієнтованої підготовки  фахівців практично відсутня, а 

впровадження гендерного компоненту в систему вищої освіти є фрагментарним, епізодичним.  
Необхідною умовою процвітання та соціально-економічного розвитку соціуму є якісна освіта, яка 

спрямована на гуманізацію суспільних відносин та індивідуальний розвиток особистості. А освітній 

простір – це плідне поле для культурного, духовного збагачення, професійного самовдосконалення та 
самореалізації сучасної молоді. Своєрідними супровідниками у цьому просторі стають викладачі. Саме 

від їх ціннісних настанов, соціально виваженої громадської позиції, кваліфікованості, обізнаності та 

педагогічної майстерності залежить ефективність процесу становлення особистості молодої людини, 
формування її професійної самосвідомості.  

Наукові розвідки з питання педагогічної майстерності сучасних викладачів здійснювали українські та 

зарубіжні вчені Ю. Азаров, А. Астахов, Г. Балл, Ф. Гоноблін, С. Гончаренко, М. Дяченко, І. Зязюн, 

Л. Кандибович, А. Кудусова, Л. Крамущенко, О. Пєхота, І. Кривонос, Н. Кузьміна, В. Куценко, 
В. Луговий, Н. Тарасевич, М. Ярмаченко та інші. На сьогодні це питання залишається актуальним і 

потребує інноваційних підходів з огляду на нові гендерні реалії.  

З огляду на зазначене, основні цілі цієї статті полягають у тому, щоб на основі аналізу психолого-
педагогічних джерел та емпіричного матеріалу виокремити педагогічні умови виховання гендерної 

культури у майбутній українській воєнній еліті.  

Останнім часом тендерні дослідження стали невід’ємною частиною педагогічної науки. У цьому 

контексті вважаємо за доцільне звернутися до аналізу наявних основних освітніх парадигм з погляду 
тендерного компонента освіти. Введення тендерного компонента в систему освіти України є одним із 

способів реалізації національної доктрини розвитку освіти. 

Гендер – це характеристика соціальної приналежності до певного виду осіб, уявлення кожного 
індивіда про рольові характеристики та особливості поведінки тієї групи індивідів, до якої він належить 

[5]. Гендер як багатокомпонентна структура визначається чотирма групами характеристик: біологічна 

стать, гендерна ідентичність, гендерні стереотипи та гендерні ролі. Ці характеристики впливають на 
соціалізацію молодих людей у суспільстві [7]. 

Гендерна культура – це сукупність цінностей, які склалися в тому чи іншому суспільстві, 

утвердились, і якими повинен відповідати кожен індивід, дотримуючись норм як щодо чоловіків, так і 

щодо жінок [2]. 
Гендерна культура є важливою сферою життя суспільства. Вона охоплює систему виховання, освіти, 

духовної творчості, а також установи й організації, що забезпечують її розвиток та функціонування. 

Кожна епоха наповнює гендерну культуру новим змістом, що відповідає потребам та завданням 


