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Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання
В статті розглянуті питання підвищення мотивації навчання шляхом
використання сучасних комп’ютерних технологій. Зокрема розглянуте питання
використання слайдових презентацій з використанням гіпертекстових
посилань, аудіо та відео вставок.
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Щоб успішно розвивати пізнавальні процеси в навчальній діяльності,
необхідно шукати більш сучасні засоби й методи навчання. Використання
комп'ютера з його величезними універсальними можливостями і буде одним з
таких засобів.
Персональний комп'ютер - універсальний навчальний засіб, що може
бути з успіхом використано на різноманітних за змістом і організації
навчальних і позаурочних заняттях.
Застосування комп'ютерних інформаційних технологій у навчанні - одна з
найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.
Інформаційна технологія навчання - це процес підготовки і передачі інформації
засобами комп'ютерної техніки.
Мультимедійна форма представлення навчальної інформації найбільш
актуальна на сьогоднішній день у зв'язку з комп'ютеризацією процесу навчання.
З метою розвитку особистості потрібна інша методика представлення
навчального матеріалу: вона повинна сприяти розвитку мислення і пізнавальної
активності, забезпечувати індивідуальну траєкторію навчання. У даному
контексті наочність вимагає безперервної присутності викладача, або
безпосередньо керуючи процесом сприйняття й переробки інформації, або
віртуально – через організацію й структуру навчального матеріалу з
урахуванням психологічних особливостей сприйняття комп'ютерної інформації.
Найбільш доступним засобом для створення власних комп'ютерних
навчальних продуктів є програма Power Point – майстер створення презентацій.
Викладач може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб залучення
студентів в освітню діяльність. Причому презентація може стати своєрідним
планом заняття, його логічною структурою, тобто може бути використана на
будь-якому етапі заняття або на будь-якому виді заняття, будь то: вивчення
нового матеріалу або закріплення, контроль знань або домашнє завдання тощо.
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Презентація
дає
можливість
викладачу
виявити
творчість,
індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення занять. Вона
забезпечує викладачу можливість для:
• інформаційної підтримки;
• ілюстрування;
• використання різноманітних вправ;
• економії часу й матеріальних засобів;
• розширення освітнього простору уроку.
Завдяки використанню презентацій у студентів спостерігається:
• концентрація уваги;
• включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової, моторної,
асоціативної;
• більше швидке й глибоке сприйняття матеріалу;
• підвищення інтересу до вивчення предмета;
• зростання мотивації до навчання.
На жаль, використання презентацій викладачами під час навчального
процесу часто зводиться до заміни написів на дошці. Головними перевагами
використання навчальних презентацій у навчальному процесі є інтерактивність
і підвищена ефективність сприйняття. Застосування кольорів, графіки й
анімації, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати
різноманітні ситуації й середовища, розвиваючи при цьому творчі й пізнавальні
здібності учнів.
Презентації сприяють перетворенню заняття в інтерактивну дію.
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, що дозволяє здійснити взаємодію викладача і студента, студента і
комп'ютера, що має цілком конкретні й прогнозовані цілі. Одна з таких цілей
складається в створенні комфортних умов навчання, таких, при яких студент
почуває свою успішність, свою інтелектуальну заможність, що робить
продуктивним сам процес навчання. Від викладача залежить організувати
навчальний процес за допомогою презентацій таким чином, що практично всі
учні виявляються залученими в процес пізнання.
Наш досвід застосування комп'ютерних слайдових презентацій у
навчальному процесі підкреслив безсумнівні переваги цього виду навчання:
• інтеграція гіпертексту (використання гіперпосилань) і
мультимедіа (об'єднання аудио-, відео- і анімаційних ефектів) у єдину
презентацію дозволяє зробити виклад навчального матеріалу
системним, яскравим і переконливим;
• сполучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією
слайда-фільму дозволяє концентрувати увагу студентів на особливо
важливих моментах навчального матеріалу.
Інформатика та методика її викладання
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Форми і місце використання мультимедійної презентації (або навіть
окремого її слайда) на занятті залежать, звичайно, від змісту цього заняття,
мети, що ставить викладач. Проте, наша практика дозволяє виділити деякі
загальні, найбільш ефективні прийоми застосування таких посібників:
• При вивченні й закріпленні нового матеріалу. Дозволяє
ілюструвати різноманітними наочними засобами. Застосування
особливо корисно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку
розвитку якого-небудь процесу.
• Для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків
Використання комп'ютерів у навчальній діяльності на сучасному етапі
виглядає цілком природним з погляду студента і є одним з ефективних засобів
підвищення мотивації до навчання і розвитку творчих здібностей.
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Старший викладач кафедри алгебри СДПУ

Про впровадження математичних пакетів у навчальний
процес
Сучасне людство переживає період становлення інформаційного
суспільства, одними з основних видів діяльності якого стають виробництво і
використання інформації, а комп'ютеризація є частиною цього процесу.
Інформація стає головним ресурсом науково-технічного і соціальноекономічного розвитку світової спільноти та істотно впливає на прискорений
розвиток науки, техніки і різних галузей господарства, грає значну роль в
процесах виховання і освіти, культурного спілкування між людьми, а також в
інших соціальних областях. Очевидно, що інформатизація освіти є ключовою
умовою розвитку суспільства, вона накладає свій відбиток не тільки на
організацію знання в сучасній картині світу, але й на способи і прийоми
мислення.
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