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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
В сучасному світі мультимедійні технології стали невід'ємною складовою не тільки
повсякденного життя, а й освітнього процесу в цілому. Студентська молодь сприймає їх з
набагато більшим інтересом, ніж звичайні підручники та посібники. На шляху
інформатизації суспільства і всебічного поширення глобальної комп'ютерної мережі
Інтернет стає зрозумілою актуальність використання мультимедійних технологій в
освітньому процесі на сучасному етапі.
На сьогоднішній день мультимедійні технології являють собою один із напрямків
інформаційних технологій, що найбільш динамічно розвиваються. Це, в першу чергу,
пояснюється тим, що мультимедіа – це взаємодія візуальних і аудіоефектів під керуванням
інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і
програмних засобів, вони об'єднують текст, звук, графіку, фото, відео в одному
цифровому поданні.
Мультимедійні засоби навчання іноземної мови у вищій школі не можуть
замінити викладача, але вони можуть вдосконалити й урізноманітнити діяльність
викладача, тим самим підвищуючи продуктивність праці студентів. Як відомо, людина,
при вивченні іноземної мови, запам'ятовує двадцять відсотків відео інформації, тридцять
відсотків аудіо інформації. Якщо ж поєднати те, що вони бачать, чують і роблять
одночасно, то продуктивність запам'ятовування становить вісімдесят відсотків інформації.
Крім того, використання мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови
дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного окремо взятого
студента.
Мультимедійні засоби в процесі викладання іноземної мови у вищій школі можуть
охоплювати електронні підручники, самостійно підготовлений викладачем матеріал,
презентацію інформації за допомогою програми Power Point, відеометод, електронну
пошту, рольові ігри, електронні інтерактивні дошки та ін.
Електронні підручники дають можливість знаходити індивідуальний підхід до
студентів, підвищити мотивацію до вивчення іноземної мови, при цьому студенти стають
суб'єктами навчання. Також до переваг електронних підручників можна віднести:
наочність подачі матеріалу, можливість коригування підручника та адаптація його до
рівня і вимог дисципліни, самоконтроль проходження матеріалу, зворотній зв'язок,
простота в застосуванні.
Самостійно підібраний викладачем матеріал є найбільш спрямованим і доцільним,
оскільки викладач іноземної мови готує і підбирає інформацію відповідно до вимог
навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова».
Презентація інформації за допомогою програми Power Point є також самостійно
підібраним матеріалом і за допомогою даної програми можна охопити всі види
мовленнєвої діяльності студентів (читання, говоріння, аудіювання та письмо).
Відеометод являє собою високоефективну можливість подачі інформації, оскільки
основною його перевагою є наочність інформації, яка є більш доступною для сприйняття,
легше і швидше засвоюється.
Електронна пошта є одним з допоміжних методів функції контролю, а також
додатковим методом спілкування. Студенти мають можливість уточнити інформацію або
вирішити питання, що виникли в не аудиторний час, тим самим більш якісно
підготувавши домашнє завдання і виконавши всі вимоги викладача.
Використання рольових ігор дає можливість учасникам спілкуватися один з одним,
граючи певну роль. Студенти повинні знайти інформацію, необхідну для ролі та гри, тим

самим студенти виявляють самостійність у пошуку та підборі необхідної та цікавої
інформації англійською мовою.
Електронні інтерактивні дошки є найбільш універсальним засобом навчання.
Електронні інтерактивні дошки – це ефективний спосіб впровадження електронного
змісту навчального матеріалу та мультимедійних матеріалів у навчальний процес. За
допомогою електронних інтерактивних дошок досліджуваний матеріал подається в
повному обсязі, матеріал чітко вимальовується на екрані інтерактивної дошки і націлює
кожного студента до активної плідної діяльності.
Інноваційні засоби викладання іноземної мови у вищій школі дають можливість
удосконалити методи подачі граматичної та лексичної інформації, практики
монологічного і діалогічного говоріння, навчання письма та відпрацювання вимови,
постійно поповнювати словниковий запас студентів.
Мультимедійні технології допомагають викладачеві іноземної мови коригувати
навчальний процес, враховуючи інтереси і можливості окремих студентів, допомагають
реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і
диференціацію навчання.
Для успішного впровадження мультимедійних технологій у процес викладання
іноземної мови у вищій школі вимагається наявність таких необхідних компонентів як
програмні засоби (мультимедійні диски, презентації, відео-, аудіо-ролики, ресурси мережі
Інтернет), а також обладнання (ПК, аудіо-, відео- апаратура, мультимедійний проектор,
інтерактивна дошка).
Так, на занятті з іноземної мови, маючи відеосупровід пропонованого матеріалу,
студенти мають можливість ознайомитися з соціокультурними реаліями країни, мова якої
вивчається, спостерігати за мімікою, жестами, навколишнім оточенням носіїв мови, що
вивчається.
Викладання іноземної мови у вищій школі з використання мультимедійних
технологій дає можливість перейти від пасивної подачі матеріалу до активного способу
реалізації освітньої діяльності, в якому студент стає не тільки центральним об'єктом
процесу, а й активним його учасником. В цьому випадку мультимедійні технології не
повинні ставати центром процесу навчання, а нести допоміжний, пізнавальний характер, а
також допоміжним засобом активізації уваги. Таким чином, активізується сам освітній
процес за рахунок збільшення наочності пропонованого матеріалу, відбувається більш
плідна інтерактивна взаємодія.
Мультимедійні технології у процесі викладання іноземної мови у вищій школі
застосовуються: при подачі нового матеріалу (мультимедійні технології дозволяють
ілюструвати новий (як граматичний, так і лексичний) матеріал різноманітними наочними і
більш пізнавальними засобами); при закріпленні матеріалу (при використанні електронної
дошки або презентації в Power Point студенти бачать пройдений матеріал в цілісній
структурній формі); як засіб емоційного розвантаження (все заняття не можливо базувати
на матеріалі підготовленому за допомогою мультимедійних технологій. В цьому випадку
вони виступають як додатковий інструмент, що знімає втому і напруження через зміну
виду діяльності.); при перевірці знань.
За допомогою комп’ютерної програми Power Point можливо розробити нескінченну
кількість лексичних вправ на засвоєння кожної теми. Наприклад, запропонувати варіанти
перекладу словосполучення. Якщо студенти не впевнені в перекладі хоча б одного зі
словосполучень, то вони можуть навіть почати дискусію. Це, звісно, можна зробити і без
мультимедійних технологій, але вони сприяють візуалізації та структурності вправ, а це, в
свою чергу, підвищує мотивацію та зацікавленість студентів.
З іншого боку, вже ознайомившись з новою лексичною темою, а головне засвоївши
нову лексику, студенти можуть переходити до більш широкого спектру лексичних
завдань: діалогічного мовлення. Викладачі, засвоюючи та впроваджуючи мультимедійні

технології можуть ускладнювати завдання не лише для студентів, але й вдосконалюючись
самостійно, використовувати більш складні аспекти та можливості інноваційних
мультимедійних технологій у викладанні іноземної мови.
Використання мультимедійних технологій у викладанні іноземної мови дало
можливість знайти нові підходи до розробки навчальних матеріалів. Впровадження
мультимедійних технологій у процес викладання іноземної мови у вищій школі дає
можливість розвивати і реалізовувати педагогічні, методичні, дидактичні та психологічні
принципи. Впровадження інноваційних технологій у процес викладання іноземної мови у
вищій школі дозволяє поліпшити якість навчання, розвинути пізнавальну активність
студента, його самостійність у вивченні, пошуку, підборі та обробці інформації.
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