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Надзвичайно важливою складовою успішного працевлаштування 

молодих спеціалістів є рівень володіння іноземною мовою, тому основним 

завданням викладача є забезпечення гідного рівня знань випускника. Значна 

частина успіху залежить від самих студентів, їх мотивації й інтересу до 

навчальної дисципліни, тому зусилля викладача мають бути направлені на 

підвищення ефективності занять для зацікавлення студентів у процесі здобуття 

нових знань і вмінь. Також варто приділяти увагу питанням організації 

самостійної роботи студентів, що сприяє розвитку у них вмінь вчитися, 

самостійно визначати цілі, вибирати і раціонально використовувати засоби і 

способи навчання [1, с. 1]. 

Формування інтересу до навчальної діяльності залежить від змісту та 

організації педагогічних умов навчальної діяльності студентів. Ця діяльність 

повинна бути організована педагогічно і психологічно так, щоб постійно  

викликати і підтримувати мотивацію студентів [1, с. 1]. Звичайно, традиційні 

методи навчання відіграють важливу роль у формуванні необхідного рівня 

комунікативних вмінь і навичок, але для зростання пізнавального інтересу 

студентів і стимулювання їх до самостійного вивчення мови, викладачі все 

частіше використовують інноваційні мультимедійні засоби з використанням 

комп’ютера [4, с. 1]. До таких мультимедійних засобів належить мультимедійна 

презентація, доцільність застосування якої в навчальному процесі обумовлена 

специфічними можливостями представлення інформації: багатоканальність, 

наочність, інтерактивність, системність, ігрова форма [2]. 

Унікальність мультимедійної презентації полягає в тому, що вона може 

використовуватися на всіх типах занять, але особливо актуальною вона стає 

при викладенні нового матеріалу. Безумовно презентації, що супроводжуються 

зображеннями або анімацією, є візуально більш привабливими, ніж статичний 

текст, вони можуть підтримувати належний емоційний настрій, який полегшує 

сприйняття і запам'ятовування представленого матеріалу [3], особливо якщо 

мова йде про складні граматичні конструкції.  

Використання мультимедійної презентації на заняттях з іноземної мови 

має ряд переваг для студентів і викладача. По-перше, презентація містить 

додатковий матеріал, що робить її інформативним й інтерактивним засобом 

навчання. Вона дозволяє акцентувати увагу студентів на основних моментах, 

сприяючи таким чином комплексному сприйняттю і ефективному засвоєнню 

матеріалу. По-друге, за допомогою слайдів і різних інструментів можна 

створювати наочні образи і класифікувати матеріал у формі схем і таблиць, що 

допомагає систематизувати знання і розвиває мислення студентів. По-третє, 

презентація може використовуватися для самостійної роботи студентів і 



стимулювати їх до пошуку і пізнання нового матеріалу. По-четверте, 

презентацію можна адаптувати під кожну групу студентів, регулювати темп 

викладу матеріалу і обирати слайди із завданнями різної складності. Вона 

також дає можливість показати структуру заняття і сприяє підвищенню 

методичної майстерності викладача. Окрім того, наявність презентації знижує 

інтенсивність праці викладача під час викладу нового матеріалу, оскільки 

частина його функцій замінюється готовими слайдами [2].  

Мультимедійна презентація має ряд важливих функцій у навчальному 

процесі. По відношенню до студента, це наприклад, продуктивно-творча 

функція, що реалізується у творчому підході до вирішення навчально-творчих 

завдань; розвиваюча функція, що пов’язана з покращенням пам’яті, 

тренуванням критичного мислення і здатності аналізувати, узагальнювати й 

оцінювати представлену інформацію; інформативна функція, яка означає, що 

студент активно використовує інформацію, що була попередньо відібрана, 

проаналізована і представлена у вигляді презентації; мотивуюча функція, що 

проявляється у формуванні інтересу до мови, вміння систематично працювати, 

а також навиків самоконтролю і самооцінки.  

З боку викладача, мультимедійна презентація виконує контролюючу 

функцію, що дозволяє проводити плановий поточний контроль засвоєних знань 

і контролювати результати навчального процесу, а також функцію управління, 

що дає можливість координувати процес навчання згідно навчального плану  

[2].  

Отже, мультимедійні технології є чудовим засобом підвищення 

ефективності навчального процесу. Презентації дозволяють пожвавити інтерес 

студентів і активізувати пізнавальну діяльність, підвищити успішність і 

мотивацію до вивчення мови. Застосування мультимедійних презентацій на 

заняттях з іноземної мови покращує якість засвоєння матеріалу, прискорює 

процес навчання, робить заняття цікавим і продуктивним, дозволяє 

індивідуалізувати процес навчання і розвиває творчі здібності студентів. 
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