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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ І РОЛІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ЗАСОБІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И РОЛИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

INVESTIGATION OF FEATURES AND THE ROLE OF MULTIMEDIA 

AIDS IN ENGLISH LESSONS AT TECHNICAL UNIVERSITIES 

 

Анотація: У статті розглянуто типи мультимедійних засобів. Найбільша увага 

приділена дослідженню особливостей аудіовізуальних засобів навчання, що 

включають кінострічки, телепередачі й інші види озвучених відеозаписів. Робота 

містить перелік типів відео. Зазначено класифікацію відеозаписів відповідно до 

різних навчальних функцій. Перелічено переваги застосування мультимедіа на 



заняттях з англійської мови, а також розглянуто роль і користь автентичних 

мультимедійних засобів на заняттях із англійської мови студентів технічного ВНЗ.  

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні засоби, заняття, англійська мова, 

технічний, вищий навчальний заклад (ВНЗ), аудіовізуальні засоби, відео. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены типы мультимедийных средств. Наибольшее 

внимание уделено исследованию особенностей аудиовизуальных средств 

обучения, среди которых фильмы, телепередачи и другие виды озвученных 

видеозаписей. Работа содержит перечень типов видео. Указано классификацию 

видеозаписей в соответствии с различными учебными функциями. Перечислены 

преимущества использования мультимедиа на занятиях по английскому языку, а 

также рассмотрены роль и польза аутентичных мультимедийных средств на 

занятиях по английскому языку студентов технического ВУЗа. 

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные средства, занятие, английский 

язык, технический, высшее учебное заведение (ВУЗ), аудиовизуальные средства, 

видео. 

 

Summary: The article presents types of multimedia that can be used in English lessons 

at technical universities. Most attention is paid to investigation of the features of 

authentic audiovisual aids that include films, TV shows and other videos with sound. 

The paper contains a list of video types. The classification of videos according to 

various educational functions is provided. The advantages of multimedia use in English 

language lessons are listed. The role and benefits of authentic multimedia aids in English 

lessons of the students of technical universities are also examined. 
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