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В.Ф. Яні. Структура мультимедійної навчаючої системи лекційного курсу 

технічної дисципліни. Запропоновано напрями розвитку і вдосконалення мультимедійних 

навчальних курсів з орієнтацією на впровадження особистісно-орієнтованих стратегій 

навчання на основі створення наступних блоків контенту: установочно-цільового, 

довідково-енциклопедичного, електронного конспекту, пояснювально-ілюстративного, 

проблемних завдань. 

 

В.Ф. Яни. Структура мультимедийной обучающей системы лекционного курса 

технической дисциплины. Предложены направления развития и совершенствования 

мультимедийных учебных курсов с ориентацией на внедрение личностно-ориентированных 

стратегий обучения на основе создания следующих блоков контента: установочно-целевого, 

справочно-энциклопедического, электронного конспекта, объяснительно-иллюстративного, 

проблемных задач.  
 

V.F. Yani. The structure of the multimedia teaching system of the lecture course of 

technical disciplines. The directions of development and improvement of multimedia training 

courses with a focus on the implementation of student-centered learning strategies through the 

creation of the following blocks of content: erector-target, reference encyclopedia, electronic notes, 

explanatory, illustrative, challenging task. 

 

Формы и задачи лекций менялись и совершенствовались на протяжении 

всего времени существования высшего образования. Задачи лекции – 

формирование базиса для последующего усвоения студентами учебного 

материала. В настоящее время уже никто не оспаривает, что мультимедийное 

обеспечение (ММО) лекций не только дает возможность разнообразить 

иллюстрации, но, благодаря использованию новых технологий, позволяет 

студентам представить и понять сложный теоретический материал. 

Лекция сегодняшнего дня – это уже не чтение и не пересказ учебника, а 

«оригинальное исследование, самостоятельный анализ и синтез, осмысление того, 

что увидел своими глазами, постиг своим умом» [1]. Из монолога «она все больше 

становится формой совместного «думания» вслух лектора и учащихся» [2]. При 

этом возростает роль контроля качества обучения [3]. 

На лекции в учебных планах специальностей высшей школы Украины 

отводится 40-50 % учебного времени. Несмотря на столь значимую роль 

лекционных занятий в процессе обучения многие преподаватели констатируют 

пассивность обучающихся и низкий уровень их учебно-познавательной 

деятельности на лекциях. 
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 В связи с чем, часто предлагается заменить часы, отводимые в учебном 

процессе на лекционные занятия часами самостоятельной работы. 

 С моей точки зрения это неверно, так как: именно лекция способствует 

формированию у студентов потребности, мотивации изучения дисциплины, 

темы,позволяет экономно передать большой объем информации, знакомя 

студентов с основными теоретическими положениями изучаемой дисциплины, 

дает научный материал из первых уст, вводит в теоретическую лабораторию 

ученого (лектора), передает личное отношение преподавателя к предмету, 

максимально учитывая запросы и уровень развития студенческой аудитории; 

именно лекция способствует формированию научного мышления, дает 

образцы и логику самостоятельной работы, упражняет в классификации 

смысловых единиц, отношения их к методологическому, теоретическому, 

фактическому уровням знаний. 

 Поэтому  лекция должна по-прежнему оставаться как ведущим 

методом обучения, так и ведущей формой организации учебного процесса в 

вузе, а активизацию учебно-познавательной деятельности студентов можно 

осуществить применением нетрадиционных видов лекций. К таким лекциям 

можно отнести, например, лекцию мультимедиа, которая проводится с 

помощью мультимедийной обучающей системы лекционного курса. 

 Мультимедийной обучающей системой (МОС) технической 

дисциплины будем называть совокупность взаимосвязанных компьютерных 

учебных программ (информационной, тренировочной, моделирующей, 

справочно-энциклопедической, контролирующей), обеспечивающих полную 

структуру учебно-познавательной деятельности: цель, мотив, собственно 

деятельность, результат – при условии интерактивной обратной связи, 

выполненных на основе технологий мультимедиа. 

 В соответствии с этой дефиницией под мультимедийной обучающей 

системой лекционного курса технической дисциплины будем понимать такую 

МОС, в которой превалирует информационная компонента. 

 С целью активизации учебно-познавательной деятельности студентов на 

лекциях мультимедиа предлагается следующая интегративная структура 

МОС,которая включает в себя блоки контента учебного материала, 

реализующие дидактические компоненты лекции и основные ее функции 

(рис.1). В соответствии с основными структурными компонентами учебно-

познавательной деятельности, к дидактическим компонентам лекции 

мультимедиа можно отнести: целевой, потребностно-мотивационный, 

содержательный, операционно-деятельностный, эмоциионально-волевой, 

контрольно-регулировочный и оценочно-результативный. 

Дидактическими и воспитательными целями лекции являются [4]: 

– предъявление обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных 

знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной теме; 

– обеспечение в процессе лекции творческой работы студентов; 



– воспитание у студентов 

профессионально-деловых качеств, любви 

к предмету и развитие у них 

самостоятельного творческого мышления. 

 В соответствии с перечисленными 

целями лекции, М. Я. Виленский выделяет 

следующие основные функции лекции: 

познавательная (обучающая), 

развивающая, воспитательная и 

организующая [4]. 

 Перечисленные функции сохраняют 

свою силу и для лекции мультимедиа, 

причем наблюдается повышение 

весомости всех функций за счет 

программных и психолого-педагогических 

возможностей МОС(ЛК). 

 Структура как философская 

категория – это форма существования 

содержания. В связи с этим структура 

МОС(ЛК) должна представлять собой 

совокупность блоков контента учебного 

материала в данной предметной области. 

 Предлагаются следующие блоки 

контента: установочно-целевой, 

справочно-энциклопедический, 

электронного конспекта, 

объяснительно-иллюстративный, 

проблемных задач, тестовых заданий. 

Охарактеризуем кратко каждый из 

перечисленных блоков контента.  

 Блок установочно-целевой 

соответствует целевому дидактическому 

компоненту лекции мультимедиа. 

Материал данного блока структурирован в 

соответствии с функциональным 

назначением целевого компонента, а 

именно в нем представлены: темы лекций 

в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, по каждой теме 

сформулированы цель и задачи, умения и  

действия, которые должны усвоить 

обучающиеся. Так как организация 

процесса обуче-ния прежде всего связана 

с четким определением его целей, а также 

осознанием и принятием этих целей 

 
Рис. 1. Интегративная структура 

мультимедийной обучающей 

системы лекционного курса 



обучающимися, то основной функцией установочно-целевого блока является 

организующая. 

 Блок справочно-энциклопедический реализует в МОС(ЛК) потреб-

ностно-мотивационный компонент за счет включения биографических данных 

и основных научных достижений известных ученых в данной предметной 

области; информации, отражающей результаты новых научных исследований и 

перспективы развития данной области; основных понятий и определений по 

дисциплине в соответствии с требованиями ГОСТа. 

На формирование потребности в учении и интереса к овладению знаниями 

оказывает влияние целая совокупность педагогических факторов и 

методических приемов. Как отмечает И. Ф. Харламов [5] весьма действенным 

фактором в этом отношении является личность преподавателя, его эрудиция (от 

лат.еudition – «ученость, образованность») и мастерство преподавания. Если 

преподаватель в совершенстве и глубоко владеет наукой, в процессе обучения 

он оперирует интересными деталями и фактами, поражает обучающихся своим 

огромным кругозором, восхищает их своей образованностью. В этом случае 

срабатывает психологический механизм подражания, и обучающиеся 

переживают внутренние противоречия между достигнутым и необходимым 

уровнем своих знаний, что и стимулирует их к более активной учебно-

познавательной деятельности. 

Информация этого блока способствует развитию у обучающихся интереса 

к дисциплине, повышению мотивации обучения, формированию научного 

миро-воззрения, вносит значительный вклад в процесс воспитания и развития 

личности. 

 Блок электронного конспекта отражает сущностную характеристику 

содержательного компонента, представляет собой текстовый конспект лекций с  

пояснениями каждого слайда объяснительно-иллюстративного блока. Блок 

электронного конспекта может использоваться преподавателями в процессе 

подготовки к лекции мультимедиа и студентами очной, очно-заочной, заочной 

и дистанционной форм обучения при самостоятельной работе. Основными 

функциями данного блока являются: познавательная, организующая, воспита-

тельная. 

 Блок объяснительно-иллюстративный - организует репродуктивный 

уровень учебно-познавательной деятельности обучающихся, применяется при 

объяснительно-иллюстративном изложении учебного материала. Блок 

содержит лекции мультимедиа, структурированные по учебным темам 

(модули). Каждый модуль включает в себя название темы и предъявляемый 

лектором визуализированный на слайдах учебный материал (фотографии, 

электрические схемы, графики, диаграммы). Создание слайдов лекции 

мультимедиа должно осуществляться с учетом эргономических требований. 

Основными функциями данного блока являются: познавательная, 

организующая, воспитательная. 

 Блок проблемных задач организует продуктивный уровень учебно- 

познавательной деятельности обучающихся, обеспечивая проблемное 

изложение лекционного материала. Он состоит из комплекса проблемных 



задач, структурированных по учебным темам. Каждая проблемная задача 

представляет собой компьютерную визуализацию ее исходных данных и 

заранее созданных преподавателем гипотетических вариантов решения, 

используется преподавателем с помощью метода компьютерного 

моделирования проблемных задач или программ имитационного 

моделирования. Основными функциями данного блока являются: 

познавательная, развивающая, организующая, воспитательная. 

Блоки объяснительно-иллюстративный и проблемных задач реализуют 

операционно-деятельностный компонент МОС(ЛК). 

 Блок тестовых заданий организует на лекции мультимедиа экспресс 

тестирование, представляет собой комплекс тестовых заданий по каждой теме 

лекции. Проведение экспресс-тестирования в конце лекции мультимедиа 

способствует осознанной организации учебно-познавательной деятельности 

самими обучающимися, воспитывает в них чувство самодисциплины. 

 Рекомендуется установочно-целевой, справочно-энциклопедический 

блоки и блок электронного конспекта выполнять в Word в виде гипертекста. 

Блоки объяснительно-иллюстративный, проблемных задач, тестовых заданий  

рекомендуется выполнять с применением таких инструментальных програм-

мных средств, как Macromedia Flash, Power Point, позволяющих применять 

анимационные и звуковые эффекты и включать в виде вставок фотографии, 

видеоролики, фрагменты имитационного моделирования, выполненные в 

средах Elektronics Workbench, MatLab, LabVIEW. Временная 

последовательность появления анимационного изображения на экране 

регулируется самим лектором – кликом мыши. Опыт проведения лекций с 

использованием МОС(ЛК) показывает, что изложение лекционного материала 

приобретает визуально диагностируемую динамичность, убедительность, 

эмоциональность, красочность. Объем и качество усвоения студентами 

учебного материала значительно увеличивается, появляется мотивация к 

изучению дисциплины, активизируется учебно-познавательная деятельность, 

все это подтверждается результатами анкетного опроса студентов. 
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УДК 378.147.31 

МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА В АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ 

В. Ф. Яні, старший викладач кафедри радіоелектронних і телекомуніка-

ційних систем  

Постановка проблеми полягає в тому, щоб у процесі пізнавальної діяльності 

студенти опановували не тільки знаннями, але і способами діяльності. 

Необхідно, щоб в процесі діяльності студенти поступово включалися в більш 

складні її види, переходили від репродуктивної до творчої діяльності, від 

відтворення отриманих знань до самостійного вирішення більш складних 

пізнавальних завдань. 

Аналіз публікацій, присвячених вивченню питання. В ході проведеного 

аналізу публікацій, таких авторів як: Б. Р. Ананьєв, В. А. Зимняя, Е. В. 

Коротаєва, В. А. Нікітін, М. Н. Скаткін, Р. В. Щукіна, були зроблені 

висновки, що активізація пізнавальної діяльності, як її розуміють педагоги та 

психологи, передбачає стимуляцію, посилення процесу пізнання. 

Причому самопізнання, як зазначає Е. В. Коротаєва, представляється як 

"цепь, состоящая из восприятия -> запоминания -> сохранения -> 

воспроизведения -> интерпретации полученных знаний" [3, С. 9]. 

М. Н. Скаткін підкреслює:"Активизация познавательной деятельности необ-

ходима не только для успешного решения учебных, но и воспитательных 

задач: она развивает умственные способности, воспитывает любовь,уваже-

ние и привычку к серьезному труду, пробуждает любознательность" [6, С. 

35]. 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту (нова редакція) встановлює,що: 

«Стаття 51. Форми організації навчально-виховного процесу та види 

навчальних зайняти 

1. Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах здійснюється за 

такими формами: 

1) навчальні заняття; 
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2) самостійна робота; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

2. Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 

3. Вищий навчальний заклад має право встановлювати інші форми 

навчально-виховного процесу та види навчальних зайняти.» (виділено 

автором статті). 

Як показав аналіз, у навчальних планах спеціальності 172-Телекомунікації в 

радіотехніці, на лекції відводиться 12-15 % навчального часу, (раніше цей 

показник доходив до 40%), крім цього, багато викладачі констатують 

пасивність учнів і низький рівень їх навчально-пізнавальної діяльності на 

лекціях. 

Таким чином, у навчально-виховному процесі підготовки кадрів взагалі, а 

172 спеціальності зокрема, виникають протиріччя: з одного боку – 

зменшується частка лекційних занять, а з іншого – зростає їх значення, що 

неминуче призводить до посилення вимог щодо відбору матеріалу до лекцій і 

підвищенню їх ефективності.Тому, на мій погляд, лекція повинна залишатися 

як провідним методом навчання, так і провідною формою організації 

навчально-виховного процесу у вузі, а активізацію навчально-пізнавальної 

діяльності студентів можна здійснити застосуванням нетрадиційних видів 

лекцій. 

Формування мети дослідження. Метою даного дослідження є узагальнення 

і виділення найбільш значущих методів, які використовуються педагогами 

для активізації пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях. 
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Виклад основного матеріалу. К. Д. Ушинський називав студентський вік 

«найрішучішим», оскільки саме цей період, визначаючи майбутнє людини, є 

дуже активним часом інтенсивної роботи над собою. 

За визначенням В. А. Зимної, студентство включає людей, які цілеспрямо-

вано, систематично опановують знаннями і професійними вміннями, що 

відрізняються найбільш високим освітнім рівнем, найбільш активним 

споживанням культури і високим рівнем пізнавальної мотивації [2]. Б. Р. 

Ананьєв вважає, що період життя від 17 до 25 років має важливе значення і 

як завершальний етап формування особистості, і як основна стадія 

професіоналізації. 

Студентам притаманні загальні вікові особливості: біологічна (тип вищої 

нервової діяльності, безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу та ін); 

психологічна (єдність психологічних процесів, станів і властивостей); соці-

альна (суспільні відносини, якості, належність до певної соціальної групи 

тощо). 

Б. Р. Ананьєв в результаті експерименту зіставив моменти, що утворюють 

структуру розвитку психофізіологічних функцій людини, виділив роки 

життя, на які припадають моменти підвищення, стабілізації і зниження 

функціонального рівня (табл. 1). 

                                                                                                        Таблиця 1. 

Моменти розвитку та їх співвідношення у різні мікропериоди зрілості 

 

Мікропериоди, 

роки 

 

Підвищення 

функціонального 

рівня,% 

Стабілізація,% Зниження 

функціонального 

рівня,% 

18 - 22 46,8 20,6 32,6 

23 - 27 44,0 19,8 36,2 

28 -32 46,2 15,8 38,0 

33 - 35 11,2 33,3 55,5 
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Аналіз даних таблиці показує, що на вік від 18 до 22 років припадає 

найбільший відсоток функціонального рівня (46,8%), тобто найбільший 

сплеск пізнавальних здібностей. У зв'язку з цим на перше місце виходить 

проблема самоосвіти і самовиховання. Тому при організації та активізації 

будь-якої діяльності студента необхідно враховувати його психологію, яка 

змінюється з кожним новим курсом. 

Основним шляхом формування аналітичного і творчого мислення є викори-

стання активних методів навчання. Звичка активно мислити не з'являється 

раптом, її треба скрупульозно виробляти протягом усього періоду навчання у 

вузі. Завдання викладача при організації студентів на засвоєння знань, перш 

за все, полягає в тому, щоб пробудити у них інтерес до досліджуваної дисци-

пліни, до активного виконання різних навчальних завдань, тобто включити їх 

в процес самостійного набуття знань. 

Розглянемо форми і рекомендації по організації лекційних занять, які 

покликані,на мій погляд, пробудити підвищений інтерес до досліджуваної 

дисципліни. 

Одним з сучасних напрямків розвитку активного навчання є інтерактивне 

навчання. 

Поняття «інтерактивний» походить від англійського «interact» (« inter» - 

«взаємний», «act» - «діяти»). Інтерактивне навчання розглядається як 

спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона має на увазі 

цілком конкретні і прогнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає у створенні 

комфортних умов навчання, за яких студент або слухач відчуває свою 

успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним 

сам процес навчання. 

Зупинимося в цій статті на особливості і переваги сучасної інтерактивної 

лекції. В сучасних умовах лекція, деякими, педагогами розглядається як 

застаріла форма роботи. Але це не зовсім так. Визначення терміна «лекція», 

запропоноване Л. Бауером, звучить як навчальна технологія, за допомогою 
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якої представник освітнього підприємства, зазвичай викладач, викори-

стовуючи певний проміжок часу, усно надає інформацію та думки на 

певну тему певному колу учнів. При цих умовах створюється навчальна 

ситуація, де основним завданням кожного учня є отримання інформації 

[8]. 

Однак, сучасна лекція не повинна зводитися до простої трансляції знань, 

адже як показано в роботах Вернера і Дікінсона вже на сорок п'ятій хвилині 

від її початку студенти стають абсолютно неуважні і забувають інформацію, 

дану на початку лекції [8]. 

Очевидно, що потрібен перегляд традиційних принципів побудови лекцій-

ного заняття, а саме введення, ряду інтерактивних прийомів: 

1. Активізація індивідуальної або групової роботи студентів під час лек-

ції. Наприклад, замість того, щоб задавати питання і питати першого підняв 

руку студента, можна попросить всіх подумати, обговорити свої думки з су-

сідом, і лише потім дозволити бажає відповісти на питання, дозволяючи, та-

ким чином, усім студентам взяти участь в обговоренні заданого питання.  

2. Використання інтерактивних видів діяльності. Студенти можуть 

описувати запропоновані їм мініатюри, інтерпретувати діаграми, виробляти 

самостійні обчислення, приймати спільні рішення щодо заданої проблеми. 

3. Оцінка ступеня засвоєння розглянутого на лекції матеріалу. Опитувати 

студентів можна і індивідуально, попередньо попередивши, оцінюється опи-

тування чи ні. Для цього роздаються картки з різними варіантами відповідей, 

одну із яких студенти повинні підняти одночасно після того, як заслухали 

питання. М. П. Лєонова виділяє три основних переваги, що досягаються при 

застосуванні інтерактивних прийомів на лекції: 

- для студентів – відтворюючи суть лекції, вони краще і на більш тривалий 

період запам'ятовують навчальний матеріал, а те, як викладач оцінює їх 

роботу, дозволяє зрозуміти, що вони зрозуміли, а що ні нової теми; 
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- для викладачів – зворотній зв'язок зі студентами дозволяє поліпшити 

лекцію, зробити її більш зрозумілою. Це може бути і пряме запитання: «Ви 

хочете, щоб я говорив повільніше?», і питання по суті матеріалу, коли 

відповіді студентів дадуть зрозуміти, який аспект лекції вимагає більшої 

уваги. 

- для освітнього процесу – виникнення взаємодії – коли викладач не тільки 

аналізує діяльність студентів, але і змінює свою діяльність у відповідності зі 

зробленими висновками, а потім і студенти починають вести себе по-іншому, 

не бажаючи бути пасивними слухачами, що прискорює і покращує освітній 

процес. 

Існують різні види інтерактивних лекцій: проблемна лекція, лекція із зазда-

легідь запланованими помилками, лекція-прес-конференція, бінарна 

лекція, лекція-дискусія, лекція-бесіда, лекція з розбором конкретних 

ситуацій лекція візуалізація [9]. 

На відміну від інформаційної лекції, зміст якої пропонується викладачем у 

вигляді відомого матеріалу, що підлягає лише запам'ятовуванню, на 

проблемній лекції нове знання вводиться як невідоме для студентів. 

Отримана інформація засвоюється як особистісне відкриття ще не відомого 

для себе знання. Протягом лекції мислення студентів «запускається» за 

допомогою створення викладачем проблемної ситуації, так званого 

«інтелектуального утруднення». Далі лекція будується як діалог. Структура 

проблемної лекції передбачає: створення проблемної ситуації через поста-

новку навчальних проблем; конкретизацію навчальних проблем, висунен-

ня гіпотез щодо їх розв'язання; уявний експеримент по перевірці висунутих 

гіпотез; перевірка сформульованих гіпотез, підбір аргументів, фактів для їх 

підтвердження; формулювання висновків; підведення до нових протиріч, 

перспективам з вивчення подальшого матеріалу; питання (письмові завдан-

ня) для зворотнього зв'язку, що допомагають коригувати розумову діяль-

ність студентів на лекції. 
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Лекція з розбором конкретних ситуацій за формою аналогічна лекції – 

дискусії, проте, на обговорення викладач виносить не завдання, а конкретну 

проблемну ситуацію. Учні аналізують і обговорюють її всією аудиторією. 

Викладач керує і спрямовує процес обговорення, використовуючи додаткові і 

навідні питання, питання - провокації, намагаючись підвести аудиторію до 

правильного колективним висновку або узагальнення. Іноді обговорення 

проблемної ситуації використовується в якості прологу до наступної частини 

лекції з метою зацікавити аудиторію, загострити увагу на окремих аспектах, 

підготувати до творчого сприйняття навчального матеріалу. 

Психологічні та педагогічні дослідження показують, що наочність не тільки 

сприяє більш успішному сприйняттю і запам'ятовуванню навчального мате-

ріалу, але і дозволяє активізувати розумову діяльність, глибше проникати в 

сутність досліджуваних явищ (Р. Арнхейм, О. Ю. Артьемьева, в. І. Якиман-

ска та ін), показує їхній зв'язок з творчими процесами прийняття рішень, 

підтверджує регулюючу роль образу в діяльності людини. 

Лекція-візуалізація вчить студентів перетворювати усну та письмову 

інформацію у візуальну форму, що формує у них професійне мислення за 

рахунок систематизації і виділення найбільш важливих, істотних елементів 

змісту навчання. 

Підготовка даної лекції викладачем полягає в тому, щоб змінити, перекон-

струювати навчальну інформацію з теми лекційного заняття у візуальну фор-

му для подання студентам через технічні засоби навчання або вручну (схеми, 

малюнки, креслення і т. п.). До цієї роботи можуть залучатися студенти, у 

яких у зв'язку з цим будуть формуватися відповідні вміння, розвиватися ви-

сокий рівень активності, виховуватися особистісне ставлення до змісту нав-

чання. Наприклад, на лекції можуть використовуватися підготовлені студен-

тами заздалегідь слайдові презентації. 

Читання лекції зводиться до зв'язкового, розгорнутого коментування викла-

дачем підготовлених наочних матеріалів, які повністю розкривають  тему 
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даної лекції. Цей вид лекції краще всього використовувати на етапі введення 

студентів у новий розділ, тему, дисципліну. Виникаюча при цьому проблем-

на ситуація створює психологічну установку на вивчення матеріалу, розвиток 

навичок  підготовки наочної інформації в інших видах навчання. 

Великі можливості для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів має лекція - прес-конференція. Ця форма проведення лекції 

близька до форми проведення прес-конференцій, тільки з наступними зміна-

ми. Викладач називає тему лекції і просить студентів письмово ставити йому 

запитання по даній темі. Потім викладач протягом трьох-п'яти хвилин сортує 

питання з їх смисловим змістом і починає читати лекцію. Виклад матеріалу 

будується не як відповідь на кожне поставлене питання, а у вигляді зв'язного 

розкриття теми, в процесі якого формулюються відповідні відповіді. На за-

вершення лекції викладач проводить підсумкову оцінку питань як відобра-

ження знань та інтересів слухачів. 

Даний вид лекції краще використовувати на початку, в середині і в кінці 

досліджуваного курсу. На початку вивчення теми основна мета лекції - 

виявлення кола інтересів і потреб студентів, ступеня їх підготовленості до 

роботи, ставлення до предмета. Лекція - прес-конференція в середині теми 

або курсу спрямована на привернення уваги слухачів до головних моментах 

змісту навчального предмета, уточнення уявлень викладача про ступінь 

засвоєння матеріалу, систематизацію знань студентів, корекцію обраної 

системи лекційної та семінарської роботи з курсом. Основна мета такої лекції 

в кінці теми або розділу - підведення підсумків роботи, визначення рівня 

розвитку засвоєного змісту в наступних розділах. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками як форма заняття була 

розроблена для розвитку у студентів умінь оперативно аналізувати профе-

сійні ситуації, виступати в ролі експертів, опонентів, рецензентів, видокрем-

лювати неправдиву або неточну інформацію. 
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Підготовка викладача до лекції полягає в тому, щоб закласти в її зміст певну 

кількість помилок змістового, методичного або поведінкового характеру. 

Список таких помилок викладач приносить на лекцію і знайомить з ними 

студентів тільки в кінці лекції. Завдання студентів полягає в тому, щоб по 

ходу лекції відзначати в конспекті помічені помилки і назвати їх наприкінці 

лекції. На розбір помилок відводиться десять – п'ятнадцять хвилин. В ході 

цього розбору даються правильні відповіді на питання – викладачем, 

студентами або спільно. 

Таким чином, проведена з позицій інтерактивного навчання сучасна 

лекція повинна: бути проблемною за змістом та проведенням; бути гну-

чкою по структурі, даючи можливість лектору вносити корективи по 

ходу занять, з урахуванням відповідної реакції слухачів, одержуваної на 

основі зворотнього зв'язку; проводиться викладачем, який прагне до 

оволодіння ораторським мистецтвом, але орієнтований не стільки на 

монолог, скільки на дискусію, діалог зі слухачами; забезпечуватися 

наочними посібниками, ТЗН, що дозволяють лектору оперувати яскра-

вими образами і наочною інформацією, не зупиняючись на тривіальних, 

не змістовних і не принципових питаннях процедурного або розрахун-

кового  характеру; проводиться з елементами діалогу і дискусії, здійсню-

ючи тим самим зворотній зв'язок викладача з учнями. 

Розглянемо застосування описаної вище технології на прикладі вивчення 

теми "Поляризація електромагнітних хвиль" – дисципліна « Електродинаміка 

та поширення радіохвиль» [11]. 

Для наочної ілюстрації явища поляризації електромагнітних хвиль у довіль-

ному середовищі була розроблена програма на алгоритмічній мові Object 

Pascal в середовищі програмування Borland Delphi. Програму розробили 

студенти під керівництвом викладача. Дана програма дозволяє візуалізувати 

процес поляризації електромагнітних хвиль у довільному середовищі. 

Змінюючи вхідні дані, студенти наочно бачать в 3D графіці процес орієнтації 
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складових електромагнітного поля, що дозволяє ефективніше засвоювати 

лекційний матеріал. 

Наведемо короткий опис цієї програми. Зовнішній вигляд панелі програми 

наведено на рис. 1. 

 

Рис.1. Зображення зовнішньої панелі програми 

Програма включає 6 панелей: 

1. Панель графіків, на якій відображаються графіки процесів поляризації в 

декартовій системі координат; 

2.Панель теми – на цій панелі можна вибрати для ілюстрації будь-який вид 

поляризації двома кліками по напису «Тими:»; 

3.Панель параметрів анімації – на цій панелі можна запускати, зупиняти, 

покроково виконувати промальовування графіків, а також змінювати 

швидкість анімації; 

4. Панель масштабу графіків – дозволяє змінювати масштаб промальо-

вування графіків з метою детального їх перегляду; 

5. Панель параметрів графіків – на цій панелі можна змінювати електричні 

параметри генераторів, а також здійснювати вибір графіків, які необхідно 

вивести на екран монітора; 
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6. Панель меню – для перегляду результатів моделювання. 

Розглянемо більш докладно кожну панель інструментів. 

1.Панель графіків. Панель графіків дозволяє здійснювати перегляд графіків 

під будь-яким кутом зору. Для цього достатньо навести курсор миші на 

панель і, утримуючи лівою рукою клавішу, переміщати його по панелі. При 

цьому рух буде змінюватися кут огляду. 

Якщо натиснути правою клавішею мишки, то з'явиться меню вибору  виводу 

графіків на екран. Зображення меню наведено на рис. 2. 

За допомогою Панелі графіків можна виводити як 3-х мірну систему корди-

нат на площині ( як в ізометрії),так і перспективну ( з урахуванням ефекту 

зменшення розмірів об'єкта, при видаленні його від площини проекції). 

2. Панель теми. Панель теми (рис. 3) дозволяє відтворити і проаналізувати 

графіки ілюструють різні види поляризації: 

- лінійну поляризацію (рис. 4); 

- кругову поляризацію (рис. 5); 

- еліптичну поляризацію (рис. 6). 

 
 

Рис.2. Меню вибору 

виводу графіків на екран 

Рис.3. Меню панелі теми 
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Рис.4.Лінійна 

поляризація 

Рис.5.Кругова 

поляризація 

Рис.6.Еліптична 

поляризація 

 

3. Панель параметрів анімації. Вид панелі зображений на рис. 7. 

 

              Рис.7. Панель параметрів анімації 

За допомогою кнопок цієї панелі можна керувати анімацією. 

4. Панель масштабування графіків 

На панелі масштабування графіків (рис.8) знаходиться трек-бар,  яким можна 

змінювати масштаб відображення графіків. 

 

 

Рис. 8. Панель масштабування графіків 

5. Панель меню 

На панелі меню (мал. 9) розташовані два підменю: 

• Підменю «Вид» – для встановлення вигляду відображення графіків. 

• Меню «Довідка» – дає довідку про програму і розробників програми, а 

також короткі теоретичні відомості з теми «Поляризація». 

Клавіші управління 
анімацією 

Клавіші регулю-

вання  швидкості 

анімації 

Поле для введення 

швидкости анімації 
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Рис. 9. Панель меню 

6. Панель параметрів графіків 

Призначення елементів панелі параметрів графіків проиллюстрированно на 

рис.10: 

 

 

                 Рис.10. Панель параметрів графіків 

Перевага запропонованої програми полягає в тому, що при підготовці до 

лекцій та інших видів занять з даної дисципліни, студенти мають можливість 

самостійно відтворити будь-який (з трьох) видів поляризації 

електромагнітних хвиль. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Активізація пізнавальної 

діяльності студента без розвитку її пізнавального інтересу неможлива. В 

процесі навчання необхідно систематично розвивати і зміцнювати 

пізнавальний інтерес учнів як мотив навчання, і як стійку рису особистості, і 

Поле завдання параметрів генераторів 

електромагнітних хвиль 

 

Прапорці 
для графіків, 
які 
необхідно 
відобразити 

Прапорець 

дозволяє 

показувати 
напрямки 

векторів 

Поле для встановлення кількості 

періодів яких видно на графіку (за 

основу береться генератор,який має 

найменшу частоту) 

Поля при 
натисканні 
на них 
дозволяють 
вибирати 
колір 
потрібного 
графіка 

Прапорці 

вказують, які 

графіки 

необхідно 

показувати 

пунктиром 
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як могутній засіб виховує навчання, підвищення його якості. Особливе 

значення у вирішенні проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів 

набуває подальше вдосконалення форм і методів навчання, а також 

підвищення майстерності педагогів. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

“ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН” 

В.Ф. Яни. Методические рекомен-

дации по созданию  электронного кон-

спекта лекций по технической дисципли-

не на примере дисциплины "Электроди-

намика и распространение радиоволн". 
Статья посвящена вопросу мультимедийного 
обеспечения лекций. На основе собственных 
поисков автор предлагает вариант конструк-
тора иллюстративного материала. Предлага-
ется ряд практических советов в повышении 
эффективности чтения и восприятия студен-
тами мультимедийных лекций. 

V.F. Yani. Methodical recommenda-

tions on creation of the electronic abstract of 

lectures on technical discipline on an example 

of discipline “Electrodynamics and propaga-
tion of radio waves”. The article is devoted to 
multimedia support of lectures. Grounding on 
its own experience author proposes an option of 
construct for illustrations. Some practical ad-
vices are proposed for improvement of effi-
ciency of multimedia lecturing and its percep-
tion by students. 

 

Введение. Совершенствование учебного процесса с применением но-
вых информационных и коммуникационных технологий тесно связано с раз-
работкой стандартов [1], учебных планов, учебных программ, конспектов 
лекций, учебников, учебных пособий и другой учебно-методической доку-
ментации, которые должны быть переписаны на электронные носители с ис-
пользованием мультимедийных технологий [2] и хранится в информацион-
ном сервере Вуза [3], к которым должен быть обеспечен сетевой доступ из 
учебных классов факультетов, библиотеки и т. д. [4]. 

В этой связи создание электронных версий конспектов лекций по изу-
чаемым дисциплинам является весьма актуальной задачей. Электронный кон-
спект (даже самый лучший) не может и не должен заменять книгу. Электрон-
ный учебник принадлежит к новому жанру произведений учебного назначе-
ния [5]. Наличие электронного учебника должно побуждать студента взяться 
за книгу. 

Именно поэтому для создания электронного учебника недостаточно 
взять хороший учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и бо-
гатым иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства) и 
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воплотить на экране компьютера. Электронный конспект лекций не должен 
превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция 
принципиально иная.  

Электронный конспект должен максимально облегчить понимание и за-
поминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных поня-
тий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели 
обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую 
и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения. 

При подготовке электронного конспекта можно  использовать следую-
щие программы: "Macromedia Flash MX", "Sound Forge", "Swift 3D", 
"Microsoft Office XP", "Authorware ", LabVIEW,а также алгоритмические язы-
ки програм-мирования высокого уровня такие,например,как Object Pascal в 
среде Borland Delphi. 

В качестве основной оболочки для создания электронного конспекта 
лекций по предмету "Электродинамика и распространение радиоволн" можно 
использовать Macromedia Flash MX. В программном продукте для создания 
всей анимации и внешнего оформления можно использовать следующие 
компоненты "Action Basic"- "Закрутка фигур", "Движение фигур вдоль задан-
ного пути".  

Дизайн кнопок рекомендуется делать простым в использовании. Цвето-
вую гамму оформления подбирают таким образом, чтобы при просмотре у 
пользователя была  бы наименьшая нагрузка на глаза. 

Звук  рекомендуется создавать с помощью программы "Sound Forge" 
для получения наивысшего качества звука, как музыкального, так и голосово-
го сопровождения при наименьшем объеме звуковых файлов. 

Материал и результаты работы. Электронный конспект лекций по 
курсу "Электродинамика и распространение радиоволн" предназначен для 
бакалавров-радиотехников и соответствует типовым программам подготовки 
по специальности-"Радиотехника".  

Он состоит из 18 лекций с анимированными цветными графическими 
объектами, при помощи которых можно реально увидеть процессы, описан-
ные в тексте. Как показал опыт, основными этапами при разработке элек-
тронного конспекта являются:  

1. Выбор источников; 
2. Заключение договоров с авторами о праве на переработку;  
3. Реализация гипертекста в электронной форме;  
4. Разработка компьютерной поддержки; 
5. Отбор материала для мультимедийного воплощения;  
6. Разработка звукового сопровождения;  
7. Реализация звукового сопровождения;  
8. Подготовка материала для визуализации;  
9. Визуализация материала.  
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Применение современных технологий позволяет сочетать наглядное 
изображение конспекта лекций с вставленными в него анимированными гра-
фическими объектами [2]. 

Рассмотрим применение описанной выше технологии на примере изу-
чения темы “Поляризация электромагнитных волн ”. 

Для наглядной иллюстрации явления поляризации электромагнитных 
волн в произвольной среде была разработана программа на алгоритмическом 
языке Object Pascal в среде программирования Borland Delphi. 

Приведем краткое описание этой программы. 
Внешний вид панели программы приведен на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Изображение внешней панели программы 
 

Программа включает 6 панелей: 
1. Панель графиков, на которой отображаются графики процессов поля-

ризации в декартовой системе координат; 
2. Панель темы – на этой панели можно выбрать для иллюстрации любой 

вид поляризации двумя кликами по надписи «Теми:»; 
3. Панель параметров анимации – на  этой панели можно запускать, ос-

танавливать, выполнять пошагово прорисовку графиков, а также изменять 
скорость анимации; 

4. Панель масштаба графиков – позволяет  изменять масштаб прори-
совки графиков с целью детального их просмотра; 
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5. Панель параметров графиков – на этой панели можно менять элек-
трические параметры генераторов, а также осуществлять выбор графиков, 
которые необходимо вывести на экран монитора; 

6. Панель меню – для просмотра результатов моделирования. 
Рассмотрим более подробно каждую панель инструментов. 
1. Панель графиков 
Панель графиков позволяет осуществлять просмотр графиков под лю-

бым углом зрения. Для этого достаточно навести курсор мышки на панель и, 
удерживая левой рукой клавишу, перемещать его по панели. При этом дви-
жении будет меняться угол обзора.  

Если кликнуть правой клавишей мышки, то появится меню выбора вида 
отображения графиков, который позволяет выбрать вывод любой проекции 
графиков на экран. Изображение меню приведено на рис. 2. 

 
 

 
 

Рис.2. Меню выбора вывода 
графиков 

Рис.3. Изображение панели темы 

 

С помощью Панели графиков можно выводить как 3-х мерную систему 
координат на плоскости ( как в изометрии),так и перспективную ( с учетом 
эффекта уменьшения размеров объекта при удалении его от плоскости про-
екции). 

2. Панель темы 
Панель темы (рис. 3)позволяет воспроизвести и проанализировать графики 
иллюстрирующие различные виды поляризации: 

- линейную поляризацию (рис. 4); 
- круговую поляризацию (рис. 5); 
- эллиптическую поляризацию(рис. 6).  

   
Рис.4. Линейная поля-

ризация 
Рис.5. Круговая поля-

ризация 
Рис.6. Эллиптическая 

поляризация 
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3. Панель параметров анимации 
Вид панели изображен на рис. 7. 

 
Рис.7. Панель параметров анимации 

 

С  помощью кнопок на этой панели можно управлять анимацией. 
 
4. Панель масштабирования графиков 
На панели масштабирования графиков (рис.8) находится трек-бар пере-

мещая которым можно изменять масштаб отображения графиков. 
 

 
 

Рис. 8. Панель масштабирования графиков 
 

5. Панель меню 

 
На панели меню (рис. 9) расположены два подменю: 

• Подменю «Вид» – для установки вида отображения графиков. 

• Подменю «Довідка» – дает справку о программе и разработчиках про-
граммы, а также краткие теоретические сведения по теме «Поляризация». 
 

 
 

Рис. 9. Панель меню 
 

7. Панель параметров графиков 

 
Назначение элементов панели параметров графиков проиллюстриро-

ванно на рис.10: 
Достоинство предложенной программы состоит в том, что при подготовке к 
лекции и другим видам занятий по даной дисциплине, студенты имеют воз-
можность воспроизвести самостоятельно любой ( из трех) видов поляриза-
ции электромагнитных волн. 

Клавиши управленния анимацией Клавиши регулировки скорости 
анимации 

Поле для введення 
 скорости анимации 
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Рис.10. Панель параметров графиков 
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