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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
 Мультимедійні технології відіграють важливу роль у 
формуванні та розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності студентів, що на сьогодні є головною метою 
вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти. Використання 
Інтернету, різноманітних відеоматеріалів, художніх фільмів, 
мультимедійних програм, підготовлених для навчального процесу, 
електронних підручників, мультимедійних довідників, 
енциклопедій і словників дозволяє створити комунікативне 
середовище для навчання, стимулювати вивчення мови, створити 
умови, що максимально наближені до реального мовного 
спілкування іноземною мовою за відсутності природного мовного 
середовища. 
 Важливість вивчення іноземних мов, зокрема англійської як 
найпоширенішої у світі і внаслідок цього основної, що вивчається у 
закладах освіти нашої країни, є очевидним фактом. Найлегше і 
найефективніше вивчати мову в середовищі її носіїв, оскільки 
матиме місце не тільки активізація уваги, але й направленість будь-
якої дії на досягнення результату. Однак не всі можуть дозволити 
собі поїздки до країн, мови яких вивчаються, і саме тому належить 
приділити увагу способам створення штучного, більш доступного 
мовного середовища за допомогою мультимедійних технологій [1]. 
 Мультимедійні технології – це сукупність різних способів 
навчання: текстів, графічних зображень, музики, відео і 
мультиплікації в інтерактивному режимі. Нове навчальне 
середовище створює додаткові можливості для розвитку 
креативності студентів, стимулює їх допитливість, прищеплює 
цікавість до наукової діяльності. Такий підхід значно підвищує 
зацікавленість до вивчення предмета і залучає до пізнавального 
процесу абсолютно всю групу. 
 Використання комп‘ютерних технологій навчання має 
велике значення саме завдяки новим можливостям. ХХІ сторіччя – 



це сторіччя інформатизації, і цей фактор без сумніву вносить 
корективи в традиційне викладання іноземних мов. І наше завдання 
– навчитися правильно та ефективно використовувати сучасні 
інформаційні технології в навчальному процесі вищої школи. 
 Належить підкреслити, що використання мультимедійних 
технологій не може мати суттєвий педагогічний ефект без 
викладача, оскільки ці технології – це тільки способи навчання, 
ефективність яких залежить від уміння викладача використовувати 
їх для досягнення певних педагогічних цілей на основі глибокого 
вивчення і використання всіх можливостей. 
 Мультимедійні засоби можуть бути ефективними і дієвими 
засобами інтенсифікації навчального процесу, вони збагачують 
процесс навчання і водночас компенсують відсутність нативного 
іншомовного середовища. Як бачимо, переваг у комп‘ютерного 
навчання немало, але зловживати комп‘ютеризацією не варто. 
 Необхідно відпрацювати критерії корисності використання 
комп’ютерів під час заняття для кожної окремої цільової групи 
студентів.  Що стосується критеріїв корисності конкретної 
технології в освіті, то це можна сформулювати таким чином: будь-
яка навчальна комп’ютерна технологія доцільна, якщо вона 
дозволяє досягти таких результатів навчання, які неможливо було б 
отримати без використання цієї технології. У зв’язку з цим 
пропонуються такі форми роботи з комп’ютертерними 
навчальними програмами при аспективному навчанні іноземних 
мов: для відпрацювання вимови (передбачається режим роботи з 
мікрофоном), для вивчення лексики (зокрема, під час введення та 
відпрацювання тематичної лексики), для навчання граматики, для 
навчання діалогічної мови (поетапне опрацювання – знайомство з 
діалогом, опрацювання і подальше інсценування), для навчання 
письма (використовується для вирішення завдань правильного 
написання слів). 
 Позитивну роль використання мультимедійних аспектів 
можна відмітити не тільки серед студентів, але й серед викладачів. 
Використання викладачем комп‘ютера в навчаннііноземних мов 
надає можливість враховувати індивідуальні особливості студентів, 
організовувати самостійні дії кожного студента, використовувати 
орієнтований на особистість підхід у навчанні. 
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