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Коваленко В.В., аспірант 
 Інституту інформаційних технологій  

і засобів навчання НАПН України, м. Київ 
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У 

НАВЧАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ОСНОВАМ ЗДОРОВ'Я  
У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і 

демократичних засадах, здоров’я людини є вищою цінністю, найважливішим 
надбанням держави. Насамперед це стосується здоров’я дитини [3]. 
Проблема навчання основам здоров'я молодого покоління в Україні нині 
нерозривно пов'язана з медичними, екологічними та соціально-економічними 
умовами. Безсумнівно, економічна криза в країні, погіршення екологічного 
стану, нераціональне використання природних ресурсів, поширення 
шкідливих звичок — це далеко не повний перелік несприятливих явищ і 
процесів, що негативно позначаються на здоров'ї людини, особливо в молодому 
віці [1, с. 1]. 

Якщо врахувати дані про захворюваність дітей,  невміння дітей і 
дорослих керувати своїм здоров’ям, потреба в організації нових підходів до 
навчання основам здоров’я школярів надзвичайно зростає [2]. 

Проблема підготовки вчителів до навчання основам здоров’я учнів має 
відображення в працях класиків педагогіки, зокрема Я.А. Коменського, 
Г. Сковороди, К. Ушинського, Г. Ващенка, В. Сухомлинського, А. Макаренка 
та ін. Це підтверджує актуальність означеної проблеми в минулому, але 
зауважимо, що особливої гостроти вона набула на сучасному етапі розвитку 
шкільної освіти. Ефективні підходи до практичного впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес розробили 
В. Биков, Н. Морзе, О. Співаковський та ін. Науково-методичні основи 
підготовки майбутніх вчителів, соціальних педагогів і психологів до 
формування здорового способу життя розкрили В. Бобрицька, Л. Сущенко, 
В. Оржеховська, І. Звєрєва, О. Безпалько, Т. Лях та ін. 

Співставляючи теоретичні і практичні напрацювання у галузі навчання 
основам здоров’я учнів, варто зазначити, що недостатньо розробленими є 
питання підготовки вчителів, соціальних педагогів і психологів до 
використання мультимедійних засобі у навчанні учнів початкової школи 
основам здоров’я в системі методичної роботи загальноосвітнього 
навчального закладу, що супроводжується загостренням суперечностей між: 

- недостатнім рівнем підготовки вчителів, соціальних педагогів і 
психологів до використання мультимедійних засобів у навчанні учнів 
початкової школи основам здоров'я  

- наявним рівнем розробленості теоретичних основ мультимедійних 
засобів у наукових дослідженнях та їх недостатнім рівнем практичного 
впровадження в навчально-виховний процес школи; 

- науково обгрунтованою доцільністю використання мультимедійних 
засобів у навчанні учнів початкової школи основам здоров'я.  
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Визначені суперечності підтверджують, що проблема підготовки 
вчителів, соціальних педагогів і психологів сучасної школи до використання 
мультимедійних засобів у навчанні учнів початкової школи основам здоров'я 
постає особливо гостро і вимагає поглибленого вивчення. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

СТУДЕНТАМИ ІНФОРМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Комерційна діяльність пов’язана з постійним пошуком найбільш вигідного 

варіанту розподілу різного типу ресурсів: фінансових, трудових, товарних, технічних 
тощо. В умовах сучасності ускладнення взаємозв’язків зовні та всередині 
підприємств, наявність значної кількості показників, факторів та обмежень, а також 
високий рівень конкуренції не дають змогу сформувати оптимальний план без 
використання спеціальних методів. 

Успішному розв’язуванню завдань комерційного характеру сприяє різноманіття 
математичних методів та моделей лінійного, цілочисельного, динамічного 
програмування, теорії ігор, теорії графів і мережного планування, теорії ймовірності 
та матстатистики, кореляційного та регресійного аналізу, а також теорії масового 
обслуговування. 

Задачі теорії масового обслуговування належать до задач оптимізації 
економічної діяльності, метою яких є розрахунок таких параметрів систем масового 
обслуговування, які б забезпечили мінімум сумарних затрат від очікування 
обслуговування та простоювання каналів обслуговування, затрат часу та ресурсів на 
виконання заявок. 

З метою підготовки висококваліфікованого фахівця на ринку праці та для 
розвитку у студентів навичок алгоритмізації, удосконалення їхніх умінь  
програмувати вважаємо доцільним пропонувати студентам спеціальності 
"7.04030201 Інформатика" на лабораторних заняттях з інформатичних дисциплін 
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