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Анотацiя
Розглядаються актуальнi питання розробки мультимедiйних презентацiй для використання в навчальному

процесi.
Actual questions of creation of multimedia presentations for use in educational process are considered in this paper.

Вступ
Мультимедiйнi технологiї дозволяють комплексно комбiнувати (об’єднувати) рiзнi форми представлен-

ня iнформацiї в електронному документi або програмному засобi, наприклад текстової, звукової, графi-
чної, анiмацiйної та мультиплiкацiйної. На сьогоднi робота iз впровадження мультимедiа в освiтню сферу
ведеться у двох напрямках. Перший з них полягає в тому, що мультимедiйнi засоби використовуються
в навчальному процесi як допомiжнi засоби традицiйної освiтньої системи. Впровадження мультимедiа-
ресурсiв у рамках другого напрямку змiнює змiст i якiсть освiти, сприяє перегляду методiв i форм орга-
нiзацiї навчального процесу, побудовi дистанцiйних курсiв (електронних навчальних курсiв).

Використання мультимедiа в навчальному процесi є частиною педагогiчної технологiї [1]. Це поясню-
ється тим, що при активнiй роботi в мультисередовищi користувач запам’ятовує 75 вiдсоткiв сприйманої
iнформацiї. У той же час iз почутої iнформацiї запам’ятовується лише 25 вiдсоткiв.

Мультимедiйнi навчальнi технологiї дозволяють: а) пiдвищити iнформативнiсть й доступнiсть заняття;
б) стимулювати мотивацiю до навчання; в) активiзувати увагу слухачiв до змiсту навчального матерiа-
лу; г) пiдвищити наочнiсть; д) торкнутися почуттєвої сторони слухача за рахунок художньо-естетичного
пiдходу в оформленнi слайдiв й застосування вiзуалiзацiй; е) розвити iнтелектуальнi здiбностi.

Серед найбiльш зручних засобiв у практичнiй дiяльностi викладача є програмнi засоби зi створення
мультимедiйних презентацiй, для пiдготовки яких можна скористатися як добре вiдомими програмними
засобоми – Power Point (Microsoft), Impress (OpenOffice), Beamer (LaTeХ), так i спецiалiзованими реда-
кторами: Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та iн. Так, програма Picasa (Google) дозволяє легко
виокремлювати статичнi й динамiчнi зображення з Iнтернет-мережi, зручно й швидко проектувати їх
як слайд-шоу, створювати навчальнi фiльми, додавати до проекту текстовi й звуковi коментарi, з лег-
кiстю завантажувати зображення у Веб-альбоми тощо. В Iнтернет-мережi останнiм часом також з’яви-
лось багато он-лайн сервiсiв по створенню презентацiй, наприклад: Zoho Show (http://show.zoho.com),
Prezi (http://prezi.com), Prezentit (http://prezentit.com), Sliderocket (http://www.sliderocket.com), Vcasmo
(http://www.vcasmo.com) та iн.

Незалежно вiд того, чи проводитиметься заняття в спецiалiзованiй мультимедiйнiй аудиторiї (з де-
монстрацiйним монiтором або вiдеопроектором i проекцiйним екраном), чи у вiртуальному класi пiд час
проведення вебiнарiв, необхiдним є не тiльки спецiальна пiдготовка навчальних матерiалiв, а й пiдготовка
самого викладача.

Пiдготовка презентацiйного супроводу навчального заняття з урахуванням психологiчних
особливостей сприйняття матерiалу
Для успiшної реалiзацiї навчальних цiлей потрiбно грамотно представити навчальний матерiал у пре-

зентацiї, для цього слiд враховувати психологiчнi особливостi сприйняття й механiзми запам’ятовування
iнформацiї людиною.

Видiляють наступнi види пам’ятi за тривалiстю збереження iнформацiї: сенсорна, короткочасна й
довготривала [2].

Сенсорна пам’ять фiксується на рiвнi органiв вiдчуттiв. Вона зберiгає iнформацiю лише на частки
секунди (0,2-0,5 секунди). Якщо вищi вiддiли мозку не сприймають сигнали, що надiйшли з довкiлля,
то менш нiж за секунду всi слiди стираються, i сенсорна пам’ять заповнюється новими сигналами. Зi
сховища сенсорної пам’ятi iнформацiя переходить у короткочасну.

Короткочасна пам’ять характеризується обмеженим часом збереження iнформацiї (до 20-30 секунд) i
обмеженою кiлькiстю утримуваних елементiв. Було показано, що обсяг короткочасної пам’ятi становить
7+/-2 об’єкти [3]. Вiдомо, що обсяг короткочасної пам’ятi збiльшується за рахунок згрупування об’єктiв, у
результатi чого iнформацiя перетворюється iз розрiзнених даних у систему з упорядкованою внутрiшньою
структурою. При використаннi бiльшої кiлькостi об’єктiв наступає активне гальмування як розумової
дiяльностi в цiлому, так i таких її компонентiв, як сприйняття й увага.

Незважаючи на те, що людина здатна миттєво запам’ятати в середньому близько 7 об’єктiв, дослi-
дження показують, що цi обмеження не перешкоджають запам’ятовуванню бiльших обсягiв осмисленого
перцептивного матерiалу (обличчя, твiр образотворчого мистецтва й iн.).

Довготривала пам’ять може зберiгати набагато бiльшу кiлькiсть iнформацiї потенцiйно нескiнченний
час. Обсяг цiєї пам’ятi обмежується вiком людського життя. Це основне сховище досвiду людини. При
переведеннi iнформацiї iз короткочасної до довготривалої пам’ятi вiдбувається її подальша селекцiя i
реорганiзацiя.

При розробцi слайдiв презентацiйного супроводу педагог повинен:

- враховувати особливостi короткочасної пам’ятi – подавати iнформацiю на кожному слайдi невели-
чкими логiчно завершеними згрупованими блоками, якi вiдповiдатимуть принципу 7+/-2;

- використовувати на 90 хвилин заняття 45-50 слайдiв (у середньому на один слайд – до 2-х хвилини);
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- виключити схожi (дублюючi) слайди;
- враховувати ефект початку й кiнця: iнформацiя, розмiщена на перших i останнiх слайдах виглядає
бiльш вигiдно у порiвняннi з тiєю, яка розмiщена в серединi презентацiї;

- створювати слайди системно так, щоб запам’ятовування спиралося на рiзнi види пам’ятi: зорову,
слухову, емоцiйну, семантичну, процедурну й так далi (рiзнi люди в силу своїх iндивiдуальних осо-
бливостей сприймають найбiльш добре iнформацiю представлену рiзними способами);

- використовувати зв’язок нової iнформацiї з отриманими знаннями (вхiднi питання, нагадування,
повторення ключового матерiалу, адаптивнi моделi). Пiд час презентацiї запитання слiд використо-
вувати кожнi 6-10 хвилин;

- компонувати iнформацiю так, щоб вона привертала увагу (використання проблемних завдань i задач,
вiдеодемонстрацiй, анiмацiй i т.д.);

- не перевтомлювати зоровий аналiзатор слухачiв;
- пам’ятати, що слайди, перевантаженi текстовим наповненням, погано сприймаються. На слайдах
повинна бути розмiщена тiльки головна – ключова iнформацiя, додаткова повинна озвучуватися
доповiдачем, а допомiжна може бути набрана шрифтом меншого розмiру. Оптимальне число рядкiв
на слайдi – вiд 6 до 11 [4]. Багато порожнього мiсця на слайдi залишає враження, що презентацiя
пiдготовлена не дуже якiсно, а доповiдь є поверхневою. Надмiрне насичення презентацiї звуковими
та вiдеоматерiалами також не завжди вiдповiдає метi навчання;

- використовувати слайди-заставки для органiзацiї уваги аудиторiї в фазi її бiологiчного зниження
(20-25 хвилин пiсля початку заняття та останнi хвилини до кiнця);

- використовувати не бiльш двох-трьох типiв шрифтiв в однiй презентацiї. Бажано не використовувати
курсив i шрифти з засiчками (при цьому погiршується сприйняття тексту);

- розробити матерiал так, щоб вiн обґрунтовано вiдповiдав рiвню пiдготовки слухачiв та забезпечував
розумiння змiсту понять, розкривав їх, спираючись на знання й досвiд слухачiв;

- враховувати психофiзiологiчнi вимоги з рацiонального застосування кольорiв при оформленнi слай-
дiв;

- враховувати гендернi вiдмiнностi слухачiв та їхнi вiковi особливостi.

Крiм викладених положень необхiдно дотримуватись наступних принципiв [5]:

- основою формування презентацiї навчального заняття є сценарiї (алгоритми). Алгоритм повинен
описувати всi складовi: текст, звуковий супровiд, зображення, фото i вiдеоматерiал, вказувати вид
анiмацiї, її особливостi тощо. Вiдповiдно до алгоритму створюються електроннi навчальнi презен-
тацiї;

- використовуванi в презентацiї скорочення є однозначно зрозумiлими для слухачiв;
- заголовки є стислими та iнформацiйно-ємними;
- графiка органiчно доповнює текст. Використовуванi анiмацiйнi ефекти мають бути доречними;
- важлива iнформацiя акцентована (вiдокремлена або розмiщена всерединi слайда);
- пiдвищена емоцiйнiсть iнформацiйного наповнення придає їй додаткову цiннiсть;
- вiдсутнi орфографiчнi, граматичнi та стилiстичнi помилки;
- вибiр кольорiв тексту й фону iстотно впливає на зоровий комфорт i сприйняття матерiалу: заспо-
кiйливi кольори викликають сонливий стан, а стимулюючi дiють як подразник. Деякi пари кольорiв
можуть привести до стресу (наприклад, зелений текст на червоному фонi). Слiд пiдiбрати таке
спiввiдношення: фон – колiр шрифту, яке не стомлює очi i дозволяє легко читати текст;

- для забезпечення почуття комфорту колiрна схема повинна повторюватися на всiх слайдах презен-
тацiї. На одному слайдi слiд використовувати не бiльш нiж 3 кольри: один для фону, другий для
заголовку, третiй для тексту;

- фоновi рисунки пiдвищують втомлюванiсть очей i знижують ефективнiсть сприйняття;
- включення в якостi фонового супроводу звукiв (пiсень, мелодiй) призводить до швидкої стомлюва-
ностi, розсiювання уваги та зниження продуктивностi навчання, якщо iнше не передбачено дида-
ктичною потребою;

- не слiд використовувати таблицi з великою кiлькiстю даних;
- надписи до iлюстрованого матерiалу повиннi сприяти правильному сприйняттю запропонованого
матерiалу.

Таким чином, грамотно створена мультимедiйна презентацiя дозволяє не тiльки створити iнформацiйний
i вiзуальний образи об’єкту, який дослiджується, а й iмiтувати реальнiсть за допомогою участi слухачiв
у процесах, що вiдбуваються на екранi монiтора ПК. Вiрно добранi звуковi фрагменти, мультиплiкацiї,
фрагменти фiльмiв дозволяють пiдвищити мотивацiю до навчання (за рахунок емоцiйного впливу).
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