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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Анотація: У статті обґрунтовано необхідність використання 

мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання з метою 

підвищення якості та ефективності навчального процесу. Запропонований 

електронний навчальний посібник з дисципліни « Управління ІТ-проєктами» для 

системи дистанційного навчання, особливостями якого є використання 

інноваційних рішень надання теоретичного і практичного матеріалу. 

Ключові слова: дистанційне навчання, електронний посібник, відео-урок, 

мультимедійні технології. 

Abstract: The article substantiates the need to use multimedia technologies in the 

distance learning system in order to improve the quality and efficiency of the 

educational process. An electronic textbook on the discipline "IT Project Management" 

for the distance learning system, the features of which are the use of innovative 

solutions to provide theoretical and practical material. 

Keywords: distance learning, e-textbook, video tutorial, multimedia 

technologies. 

 

Особливістю сучасного стану освітнього процесу є широке запровадження 

дистанційного навчання. Запровадження системи дистанційного навчання 

вимагає змін у методиці навчання, а саме застосування сучасних інформаційних-
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комунікаційних технологій: інтерактивних систем комунікації, мультимедійних 

технологій, всесвітньої мережі Інтернет у навчальному процесі. Використання 

таких засобів створює реальні можливості підвищення якості освіти, 

конкурентоспроможності студентів на ринку праці 

Відповідно до «Положення про дистанційне навчання» [1] під дистанційним 

навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок 

і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних і інформаційно-комунікаційних технологій. 

Забезпечення виконання поставлених вимог можливе за рахунок 

використання в процесі дистанційного навчання комп’ютерної техніки  та 

мультимедійних технологій. Особливістю сучасних мультимедійних технологій 

є  висока якість надання освітніх послуг для широкого кола осіб, різних за віком, 

рівнем вхідних знань, психологічними особливостями, метою навчання тощо, 

сприяє значному зростанню освітнього та професійного рівня підготовки 

випускників [2]. 

Для підвищення ефективності та якості опанування навчального матеріалу 

у статті пропонується електронний навчальний посібник для системи 

дистанційного навчання з дисципліни «Управління ІТ-проєктами». 

Пропонований електронний навчальний посібник складається з усіх необхідних 

елементів, достатніх для самостійного опанування навчального матеріалу: 

модель інформаційного простору, модель користувача та модель адаптації. 

Модель інформаційного простору складається з простору контенту: теоретичний 

матеріал, лабораторні роботи, глосарій. Модель користувача – враховує факти 

про користувача, які описують різні сторони його стану. Для реалізації цієї 

моделі в електронному посібнику запропонований теоретичний матеріал 

розбитий на рівні в залежності від його складності. Також теоретичний матеріал 

доповнений відео-уроками  зі звуковим супроводом для більш глибокого 

опанування матеріалу. Призначення звукового супроводу -  взаємне поєднання 

зорової та звукової інформації. Лабораторні роботи з дисципліни «Управління 
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ІТ-проєктами» присвячені процесу планування і управління проектом, який 

виконується в  системі управління проєктами Microsoft Project. Для цього в 

електронний підручник інтегроване середовище Microsoft Project, яке дозволяє 

здійснювати управління ІТ-проєктом в реальному часі.   Модель знань 

користувача оновлюється після кожного сеансу тестування з урахуванням 

відповідей на питання, та їх складності. Тестова програма обробляє відповіді 

таким чином, що якщо студент або учень введе невірну відповідь то йому буде 

про це повідомлено. По закінченню тестування на екран виводиться результат у 

вигляді оцінки або балів. 

Мета навчальної роботи студента з електронним навчальним посібником 

полягає не тiльки в сприйнятті та усвiдомленнi iнфомацiї, яка відображається на 

екранi, але й у набутті умінь її застосовувати. 

Перевагами запропонованого у статті електронного навчального посібника 

з дисципліни «Управлінння ІТ-проєктами» для  системі дистанційного навчання 

є поєднання теоретичного матеріалу, практичного матеріалу, контролюючих 

засобів разом із сучасними мультимедійними засобами – відео-уроками та 

можливістю виконання лабораторних завдань у спеціалізованих середовищах в 

реальному часі, що покращує якість засвоєння матеріалу та підвищує 

ефективність навчального процесу. 
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