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МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Практичний досвід викладання англійської мови свідчить про те, що на 

сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно приділяти 

застосуванню мультимедійних технологій, у яких одночасно використовують 

тексти, графіку, відеоматеріали, звукові ефекти, анімацію. Все це є 

сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним 

забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють 

більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу. 

Мультимедійні презентації – це зручний і ефективний спосіб представлення 

інформації за допомогою комп'ютерних програм. Він поєднує в собі 

динаміку, звук і зображення, тобто ті чинники, які найбільш довго 

утримують увагу дитини [1, с.12]. Одночасний вплив на два найважливіші 

органи сприйняття (слух, зір) дозволяють досягти набагато більшого ефекту. 

Одним  з найбільш передових методів навчання  іноземної мови  у  всьому 

світі,  який  передбачає  одночасне  сприйняття  і  передачу  інформації є 

мультисенсорний  метод.  В  зарубіжній  методиці  викладання іноземної 

мови широко використовується  метод  повної фізичної реакції  (Total 

Physical  Approach),  і  сприяє  більш  ефективному  навчанню.  Отже,  

застосування на  заняттях  мультисенсорного  методу  – це  досить  

ефективний  та  доцільний засіб  у  формуванні  мовної  компетенції  та  

стійкої  мотивації  студентів до вивчення  англійської  мови.  Це  сприяє  

розвитку комунікативних здібностей  [2].   

Мультимедійні засоби, які використовуються в навчанні іноземної мови  

поділяються: 



- на автоматизовані освітні системи (комплекси навчально-технічних і 

навчально-методичних засобів, що забезпечують активну діалогову 

взаємодію між комп’ютерною системою та тим, хто навчається); 

- експертні освітні системи (містять знання визначеної предметної сфери 

і призначені для надання допомоги викладачам та тим, хто навчається); 

- навчальні бази даних та навчальні бази знань (дозволяють сформувати 

набір мультимедійних даних для заданого класу навчальних завдань і 

проводити вибір, сортування, аналіз і обробку інформації цих наборів); 

- освітні комп’ютерні телекомунікаційні мережі [3]. 

Що стосується засобів ІКТ, то на уроках англійської мови найчастіше 

застосовуються : 

• електронні словники і довідники; 

• тренажери і програми тестування; 

• освітні ресурси Інтернету; 

• DVD и CD диски; 

• відео- і аудіотехніка. 

Для реалізації всіх цих задач у своїй педагогічній діяльності 

використовуються наступні комп’ютерні програми Microsoft Word, Microsoft 

Power Point, Mozilla Firefox, Windows Media Player. 

Мультимедійні презентації використовуються при введенні та закріпленні 

лексичного, граматичного, країнознавчого матеріалу, у якості опор при 

навчанні монологічного та діалогічного мовлення. Використання презентацій 

сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, завдяки використанню 

анімації з’являються можливості виділення найбільш значущих елементів за 

допомогою кольору, шрифту, додавання фотографій, схем, таблиць. 

Мультимедійні  засоби  навчання  іноземної  мови  у  вищій  навчальних 

закладах не  можуть  замінити  викладача,  але  вони  можуть  вдосконалити  

й урізноманітнити  діяльність  викладача,  тим самим підвищуючи  

продуктивність студентів.   



Медіа-компетентний вчитель може розробляти уроки з поданням матеріалу в 

PowerPoint, враховуючи індивідуальні особливості і рівень знань своїх учнів. 

Тим самим, завдяки можливості зосередити увагу кожного учня на 

досліджуваному матеріалі, підвищується інтерес до прослуховування і 

вдосконалюється процес сприйняття інформації, що в цілому позитивно 

впливає на результативність навчання іноземній мові. 

У навчальному процесі при навчанні студентів іноземній мові мультимедійна 

презентація є частиною мультимедійного проекту, який включає підготовку і 

використання під час виступу слайдів в програмі PowerPoint. Виступ з 

презентацією матеріалу у вигляді слайд-шоу допомагає студентам подолати 

мовний бар'єр і набути впевненості в собі, створити менш стресову 

обстановку і усунути психологічні труднощі, які можуть виникнути при 

виступі з доповіддю на іноземній мові перед аудиторією. 
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