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ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Аноиація. Професійно орієнтоване навчання має свою специфіку, яка обумов-
лена певними методичними принципами. Врахування даних принципів та застосу-
вання мультимедійних технологій дозволяє створити таке навчально-методичне 
середовище, в якому можна швидко та ефективно сформувати і розвинути необхідні 
якості майбутнього фахівця з урахуванням його особистісних характеристик.
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Спілкування є однією з найважливіших потреб людини, необхідної як для 
її професійній діяльності, так і для саморозвитку, самореалізації. Щоб повноцінно 
спілкуватися, людина повиненна вміти:

1) швидко і правильно орієнтуватися в умовах спілкування;
2) правильно спланувати свій виступ чи промову;
3) адекватно передати повідомлення;
4) забезпечити зворотний зв’язок.
Дидактика розглядає спілкування як умову та механізм формування осо-

бистості, розширення її соціального досвіду. Вивченню спілкування, в тому числі і 
професійного, присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників 
(Є. М. Верещагіна, І. О. Зимньої, Г. О. Китайгородської, Л. О. Леонтьєвої, С. Г.Тер-
Минасової, та ін).

Всі ці дослідження дозволяють виявити резерви для успішного навчання 
професійно орієнтованого спілкування, однак у науково-методичній літературі ще 
не достатньо вивчена проблема мовної поведінки неносія мови в умовах відсутності 
мовного середовища, немає ефективної системи вправ, завдань та методичних при-
йомів, які сприяють подоланню явищ інтерференції і вживанню доречних в тій чи 
іншій ситуації мовних зразків. В цілому мовна підготовка далеко не завжди дозволяє 
фахівцю якісно вирішувати професійні завдання і задовольняти власні потреби в ін-
шомовному середовищі. Підвищити рівень іншомовної підготовки фахівця означає 
дати йому знання, практичні навички й уміння, які дозволять випускнику вищого 
навчального закладу застосовувати іноземну мову для професійного спілкування та 
набуття додаткових професійних знань.

Практика роботи на кафедрі англійської філології та методики викладання 
англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету пока-
зала, що застосування мультимедійних технологій у професійно орієнтованому на-
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вчанні іноземних мов є найбільш прийнятним, оскільки вивчення іноземної мови 
у вищому навчальному закладі являє собою етап у практичному оволодінні мовою, 
специфіка якого визначається характером подальшої професійної діяльності. При 
цьому в якості основного завдання виступає не тільки практичне оволодіння іно-
земною мовою, але і розвиток навичок і умінь, необхідних для виконання майбутньої 
професійної діяльності в ситуаціях міжособистісного спілкування (участь у конфе-
ренціях, семінарах, проведення презентацій, листування з колегами).

Ми розглядаємо мультимедійні технології у навчанні професійно орієнто-
ваної англійської мови як активну взаємодію всіх учасників навчального процесу, 
під час якої відбувається обмін автентичною професійно значущою інформаці-
єю і набуття умінь професійного спілкування. При цьому важливо не тільки і не 
стільки навчитися обмінюватися інформацією іноземною мовою, але й оволодіти 
навичками самого процесу спілкування (уміння слухати та чути партнера, уміння 
логічно та аргументовано оформлювати свої думки в усному або письмовому ви-
гляді, і т. ін.).

В умовах професійно орієнтованого навчання іноземних мов завдання ви-
кладача – створення такого навчально-методичного середовища, в якому можна було 
б сформувати і розвинути необхідні якості майбутнього фахівця. Специфіка вищого 
навчального закладу вимагає відповідних форм і методів формування та розвитку у 
студентів інтересу як до вивчення іноземної мови, так і до своєї професійної діяль-
ності. Ми вважаємо за необхідне розглядати професійну освіту як складову частину 
всієї системи освіти, в якій реалізуються освітні програми початкової, середньої, ви-
щої і післявузівської професійної освіти в рамках безперервної освіти.

Цілями безперервної освіти є:
• надання можливості для особистого розвитку і професійного вдоскона-

лення;
• удосконалення знань, практичних вмінь і навичок у професійній області;
• надання можливостей для пристосування до змін, викликаних технічним 

прогресом.
При цьому ефективність процесу навчання залежить від реалізації наступ-

них принципів:
1) принцип проблемності відіграє велику роль у формуванні інтересу до 

змісту навчання і до самої навчальної діяльності, що, в свою чергу, підвищує на-
вчальну мотивацію і дає можливість студентам проявити розумову самостійність та 
ініціативність;

2) принцип диференційованого підходу та принцип урахування індивідуаль-
них особливостей дозволяє викладачу підтримувати навчальну мотивацію та розу-
мову активність студентів протягом всього періоду навчання;

3) принцип комунікативно-ситуативного навчання передбачає використан-
ня комплексу комунікативних ситуацій, які охоплюють професійну діяльність май-
бутнього фахівця, що сприяє подоланню різкого переходу від навчального до при-
родного спілкування завдяки формуванню у студентів міцних асоціативних зв’язків;

4) принцип варіативності режиму роботи передбачає обмін професійно зна-
чущою інформацією на груповому та індивідуальному рівнях, а також поєднання ау-
диторної та позааудиторної роботи з використанням мультимедійних технологій.
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Ми вважаємо, що під час навчання професійно орієнтованого іншомовного 
спілкування на основі мультимедійних технологій значне місце повинні займати ти-
пові ситуації професійного спілкування. Вони створюються на основі моделювання 
життєвих ситуацій, що становлять для студентів інтерес у зв’язку з можливістю їх 
застосування на практиці. На першому етапі навчання вводиться новий лексичний 
матеріал і виконуються вправи імітаційного, трансформаційного та конструктив-
ного характеру. На другому етапі нове мовне явище повторюється і закріплюється 
під час виконання вправ на реплікування. На третьому етапі виконуються вправи 
в варіативних мовленнєвих ситуаціях: дискусії, рольові ігри, проекти. Таким чином 
ми досягаємо оптимізації процесу оволодіння навичками та вміннями професійно 
орієнтованого іншомовного спілкування та робимо його більш ефективним.


