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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Доцільність і актуальність використання мультимедійних технологій у 

фаховій підготовці вчителя іноземної мови і літератури зумовлені сучасними 

вимогами до професійних знань майбутніх учителів іноземної мови, які мають 

володіти високим рівнем інформаційної культури, здатні орієнтуватися в 

друкованих і електронних іншомовних джерелах інформації, систематизувати й 

інтерпретувати одержані під час читання професійні відомості. 

Це зумовлює розробку і застосування інноваційних методик навчання. В 

зв’язку з цим академік НАПН України Н. Г. Ничкало зазначає: „Нова доба, в яку 

вступило людство з початку століття і третього тисячоліття, потребує розробки 

нетрадиційних експериментальних методик, опрацювання шляхів їх творчого 

поєднання з усталеними дослідницькими методами і методиками наукового 

пошуку. Це зумовлюється народженням нового знання, відповідно появою нових 

матеріалів, технологій, техніки й засобів зв’язку. В інформаційному суспільстві 

створюються нові можливості для реалізації міжнародних і регіональних проектів, 

для використання комп’ютерних технологій у дослідницькій діяльності” 2, с. 21 . 

Інтенсивний розвиток засобів мультимедіа за останні кілька років та їх 

активне використання в навчальному процесі вже привели до деяких змін у системі 

освіти, що торкнулися не лише її структури, методології й технології процесу 

навчання, а й її стратегічної орієнтації. Нині актуалізується розробка підходів до 

використання дидактичного потенціалу засобів мультимедіа в розвитку особистості 

студента, розкриття його креативності, формування в нього здібностей до 

альтернативного мислення, підвищення якості навчання.  

Саме тому в процесі модернізації всіх рівнів освіти в Україні першорядною 

нині є проблема впровадження засобів мультимедіа в навчання, розробка 



особливих моделей і концепцій, нових підходів до формування професійно-

комунікативної компетентності студентів, що припускає оволодіння ними 

складними комунікативними вміннями й навичками, формування адекватних 

умінь у нових соціальних структурах, знання культурних норм і обмежень у 

спілкуванні, орієнтація в комунікативних засобах, освоєння ролевого репертуару в 

межах даної професії.  

Ефективне розв’язання вказаного завдання пов’язане з педагогічним 

обґрунтуванням кореляції кращих методів традиційного навчання й 

мультимедійних технологій, із формуванням дидактично доцільного 

інформаційного освітнього середовища, в якому провідне положення займає 

викладач – висококваліфікований фахівець, який володіє необхідними знаннями, 

вміннями і навичками в галузі використання засобів мультимедіа.  

Проте науково-методично мало досліджені теоретичні основи інформаційно-

комунікаційного навчання, дидактико-педагогічний зміст засобів мультимедіа 

розкритий недостатньо, у викладанні іноземних мов мало використовуються 

спеціалізовані педагогічні програмні засоби.  

Еектронні джерела, в тому числі INTERNET, нині відкривають доступ до 

необмеженої кількості автентичної професійно орієнтованої інформації іноземною 

мовою, що підтверджує правомірність розгляду читання текстів за фахом як одному 

з найважливіших завдань навчання іноземної мови у ВНЗ. Засоби мультимедіа 

використовують відмінні від звичайної книги способи кодування і декодування 

інформації та відповідно інші схеми розуміння, більшою мірою орієнтовані на 

зорові образи, форму і колір. Розробка і використання електронних навчальних 

матеріалів є адекватною відповіддю на вимогу часу „навчати інакше”.  

Тим часом, проблема розроблення та використання вузькоспрямованих 

педагогічних програмних засобів, що мають на меті формування професійно-

комунікативної компетентності в читанні традиційних друкованих і електронних 

текстових матеріалів, залишається невирішеною. 
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