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pravo-mati-vibir (дата звернення: 23.11.2021) 

2. Матеріали семінару «Розвиток інклюзивної освіти – включення дітей з 

синдромом Дауна в дошкільні освітні заклади». Київ, 2009. 136 с. 

3. Програма Управління освіти Оболонського району «Педагогічний 

експеримент «Інклюзивна освіта дітей з синдромом Дауна в дошкільних 

навчальних закладах» Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з 

особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне 

навчання / О. О. Савченко, Г. В. Кукуруза, Ю. М. Швалб та ін. К.: ЛДЛ, 2007. 

256 с. 

4. Создание интегрированного сообщества. Вместе нам лучше. Часть 

вторая / Владимир. Транзит-Икс, 2003. 32 с. 

5. Концепція розвитку інклюзивної освіти. URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya. 

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

ЯК ЗАСОБУ ОСУЧАСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Петрушак О.М., старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

Сучасність формує нові вимоги до освітнього середовища, сутності, 

змісту та організації занять. Мультимедійні технології, зокрема комп’ютерні 

презентації, дозволяють активізувати навчальний процес, зробити його 

інтерактивним, сприяють підвищенню в здобувачів освіти інтересу до 

предмета, вивчення, поліпшення його засвоєння, а також зростанню обсягу 

знань. Використання мультимедійних технологій навчання дає змогу 

поєднувати вивчення предмету з прикладами практики та сприяє розвитку 

творчих здібностей здобувачів освіти, а також вдосконалення їх практичних 

вмінь у використанні цифрових технологій. Мультимедійні традиційні, 

https://www.kmu.gov.ua/news/mon-osnova-yakisnogo-navchannya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-ce-pravo-mati-vibir
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інтерактивні, відео-презентації є актуальною презентаційною технологією, яка 

покращує інформативність та ефективність освітньої і виховної діяльності 

педагогічних працівників закладу професійної освіти.  

Питання впровадження інформаційних технологій в освіту висвітлюються 

у роботах Р.Ф. Абдєєва, Б.С. Гершунського, Л.X. Зайнутдинової, Ю.І. 

Машбиця, О.С. Полат, І.В. Роберт. Вони доводять, що активне використання 

інформаційних технологій у сфері освіти сприяє формуванню інформаційної 

культури особистості, підвищує ефективність навчального процесу [1].  

 Аналіз використання мультимедійних технологій педагогічними 

працівниками закладів професійної освіти в системі змішаного навчання на 

різних етапах навчального процесу засвідчує, що мультимедійні презентації 

дають змогу замінити майже всі традиційні технічні засоби навчання та 

оперативно поєднувати різні засоби, що сприяє глибшому й усвідомленішому 

засвоєнню навчального матеріалу, економить час заняття, насичує його 

інформацією [1; 2]. 

Зокрема застосування інтерактивних інформаційно-презентаційних 

навчальних матеріалів з метою повторення, узагальнення та систематизації 

знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про 

предмет, явище чи подію, але й доповнити відоме новими даними. 

Мультимедійні презентації, як засіб навчання, є універсальним, оскільки 

можуть бути використаними на різних етапах заняття: під час мотивації — як 

постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу (Prezi, PowToon); під 

час вхідного контролю, діагностичного тестування (Mentimeter); у поясненні 

нового матеріалу як ілюстрації (Рiktochart, Canva); під час закріплення та 

узагальнення знань (Google Slides, Canva) [2; 3]. 

Отже, застосування мультимедійних засобів навчання надає заняттю 

специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має можливість 

відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також подати його в 

незвичному аспекті, викликати в здобувачів освіти нові образи, деталізувати 

нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання. Тож, проведення 
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занять в закладах професійної освіти з використанням інтерактивної муль-

тимедійної презентації стає цікавішим для учнів, а тому й ефективнішим для 

засвоєння навчального матеріалу на етапах професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки. 

Тому використання новітніх інтерактивних та мультимедійних технологій 

в професійній діяльності педагогічного працівника закладу професійної освіти 

сприяє підвищенню рівня мотивації до навчання здобувачів освіти, 

формуванню ключових компетентностей, оптимізації та осучасненню 

навчально-виховного процесу.  
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З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ТОВАРОЗНАВСТВО 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» В ГРУПАХ З ЕЛЕМЕНТАМИ  ДУАЛЬНОЇ 

ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Андрєєва Ольга Вікторівна, викладач вищої категорії предмету «Товарознавство харчових 
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Анотація. Стаття присвячена проблемам вивчення предмету 

«Товарознавство харчових продуктів» в групах з елементами дуальної форми 
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