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Якісна професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов на сучасному етапі розвитку національної 
системи освіти передбачає володіння прийомами упровадження в освітній процес мультимедійних засобів 
навчання та безпеку їх використання. На основі аналізу вимог до професійної діяльності майбутнього вчи-
теля іноземних мов, методологічних підходів, які забезпечують наукове обґрунтування засобів професійної 
підготовки, було акцентовано увагу на необхідності організації безпеки використання мультимедійних 
засобів навчання при вивченні іноземних мов у вищому навчальному закладі.
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Постановка проблеми. Забезпечення на-
лежної якості професійної підготовки 

випускника педагогічного вищого навчально-
го закладу набуває все більшої актуальності із 
розвитком педагогічної науки та у зв’язку із по-
стійним оновленням методичного забезпечення 
навчального процесу. Сучасні тенденції упро-
ваджувати в освітній процес мультимедійні за-
соби пов’язані із бажаннями і можливостями 
розв’язувати більш ефективно традиційні і нові 
завдання, що визначаються для педагогічних 
працівників. Набуває актуальності питання ви-
значення засобів професійної педагогічної під-
готовки до упровадження в освітній процес пе-
дагогічних технологій. Характерною тенденцією 
сучасного світу є неперервне зростання кількос-
ті інформації, підвищення ролі особистості, ін-
телектуалізація її діяльності, швидкоплинність 
зміни техніки і технологій у світі. Все це висуває 
соціальне замовлення щодо підготовки фахівців 
нового типу, потребує якісно нового рівня ви-
кладання як базових, так і фахових дисциплін, 
забезпечення інтелектуальної, психологічної, 

моральної готовності до професійної діяльності 
в нових умовах всіх учасників навчально-вихов-
ного процесу. Модернізація вищої професійної 
освіти в Україні націлена на те, щоб зміст освіти 
служив основою формування професійної компе-
тентності майбутнього фахівця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вчення нових інформативних технологій пред-
ставлена в дисертаційних дослідженнях, моно-
графіях, у педагогічних часописах вітчизняних 
і зарубіжних учених. Так, загальні питання ви-
користання інформативних технологій представ-
лені в роботах таких дослідників, як А. Алек-
сюк, І. Богданова, М. Жалдак, Л. Карташова, 
М. Кларін, Т. Клейман, Т. Койчева, Н. Макаро-
ва, В. Монахов, Н. Петрова, Є. Полат, Н. Салі-
вон, О. Скрябіна. Р. Тайлер. С. Христочевський). 
Психолого-педагогічні проблеми навчальної ді-
яльності на основі інформаційних технологій 
стали предметом наукового пошуку багатьох до-
слідників різних часів (В. Беспалько, Г. Васяно-
вич, Л. Ващенко, С. Гончаренко, В. Журавський, 
М. Євтух, В. Кремень, О. Леонтьєв, О. Пєхота, 
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О. Семеног, О. Трофимов, А. Фоменко, В. Хомич, 
О. Шапран). Упровадження інформаційних тех-
нологій у професійну підготовку майбутнього іно-
земних мов представлено в наукових досліджен-
нях В. Воробцової, Н. Зарічанської, К. Плиско, 
О. Семеног, Т. Симоненко, Н. Сороко. Однак поза 
полем досліджень учених залишалася проблема 
визначення педагогічних умов організації проце-
су навчання майбутніх учителів іноземних мов із 
використанням мультимедійних засобів навчан-
ня та безпеки їх використання.

Метою статті є висвітлення питання безпеки 
використання інноваційних засобів професійної 
підготовки, зокрема мультимедійних технологій 
в умовах вищого педагогічного навчального за-
кладу та їх вплив на ефективність педагогічної 
діяльності майбутніх учителів іноземних мов.

Виклад основного матеріалу. Формування 
професійної компетентності є важливим аспек-
том у процесі підготовки спеціалістів будь-якої 
галузі людської діяльності. Реалізація соціаль-
ного замовлення суспільства щодо підготовки 
фахівців нового типу зумовлює необхідність кар-
динальної зміни та оновлення самої ідеології під-
готовки спеціалістів. Це потребує суттєвої зміни 
навчально-виховного процесу в освітніх закла-
дах, розширення та поглиблення міжпредметних 
зв’язків, що передбачає ефективне використання 
навчально-виховних і дидактичних ресурсів всіх 
навчальних дисциплін, як профілюючих так і не-
профілюючих. Професійна компетентність як єд-
ність спеціальних і міждисциплінарних, мета ког-
нітивних ключових компетентностей особистості 
означає не тільки ефективне використання знань 
і майстерності, але й постійну генерацію нових 
знань і вмінь, які мають забезпечити конкурен-
тоспроможність сучасного фахівця. Іншомовна 
компетентність як функціональний, предметний 
компонент професійної компетентності набуває 
нових характеристик, релевантних професій-
ній і соціальній діяльності фахівця в концепції 
інформаційного суспільства. Одним із основних 
питань концепції інформаційного суспільства 
у сфері освіти є впровадження інформаційних 
технологій в процесі підготовки майбутніх фа-
хівців. Поняття «нова інформаційна технологія» 
пов’язане з розвитком перспективних дидак-
тичних засобів, до яких відносяться електронні 
мультимедійні засоби, комп’ютери як аудіовізу-
альні засоби навчання та комп’ютерні мережі. 
Це дає додаткові можливості для реалізації всіх 
компонентів комунікативної компетенції та фор-
мування якостей професійно компетентної осо-
бистості як мети навчання.

Питання використання мультимедійних тех-
нологій посідає одне із визначних місць у сучасно-
му навчанні. Тому, застосування мультимедійних 
технологій для навчання мови вже розглядалося 
різними вченими. Так, С.Б. Бєляєв, обґрунтову-
ючи необхідність використання мультимедійних 
технологій в освітньому процесі, зазначав, що 
дидактичні можливості певних технічних засобів 
співвідносні з певними бажаними характеристи-
ками [1, с. 78]. І.А. Смольяннікова зазначає, що 
«сучасний фахівець у будь-якій галузі повинен 
володіти навичками використання інформацій-
них та комунікаційних технологій у професій-
ному контексті» [3]. Сучасний рівень розвитку 

суспільства вимагає від тих, хто навчається 
досвіду існування в інформаційному просторі. 
В контексті мовної освіти це веде до розгляду 
можливостей мультимедійних технологій стосов-
но створення технологічного навчального серед-
овища (тобто навчального середовища, в якому 
поряд із традиційними матеріалами та видами 
роботи використовуються можливості ресурсів 
ІКТ та навчальні матеріали нового покоління), а 
також простору, що передає соціокультурну сво-
єрідність досліджуваного лінгвосоціуму.

І.В. Ставицька зазначає декілька способів за-
стосування засобів мультимедіа в навчальному 
процесі, серед яких: використання електронних 
лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій; 
розробка ситуаційно-рольових та інтелектуаль-
них ігор з використанням штучного інтелекту; 
моделювання процесів і явищ; забезпечення дис-
танційної форми навчання; проведення інтер-
активних освітніх телеконференцій; побудова 
систем контролю й перевірки знань і умінь сту-
дентів (використання контролюючих програм-
тестів); створення і підтримка сайтів навчальних 
закладів; створення презентацій навчального ма-
теріалу [4].

Французький науковець Chauminot G. [9, с. 33], 
опираючись на власний досвід експериментальних 
досліджень, стверджує, що завдяки мультимедій-
ним програмам студент може працювати у сво-
єму ритмі та відповідно до своїх потреб. Досвід 
науковця свідчить про можливості, які надають 
студентам мультимедійні навчальні програми: по-
кращення розуміння запропонованих документів 
та підвищення мотивації до навчання. Мультиме-
дійні засоби дозволяють задіяти майже всі орга-
ни чуття студентів, поєднуючи друкований текст, 
графічне зображення, рухоме відео, статичні фо-
тографії та аудіозапис, створюючи «віртуальну 
реальність» справжнього спілкування. Доведе-
но, що застосування мультимедійних матеріалів 
та комп’ютерних мереж скорочує час навчання 
майже втричі, а рівень запам’ятовування через 
одночасне використання зображень, звуку, тексту 
зростає на 30-40 відсотків [5, с. 137].

Теоретичні джерела і методики формування 
іншомовної професійної компетенції засвідчують 
значні можливості вдосконалення теорії і практи-
ки навчання студентів філологічних спеціальнос-
тей іншомовного професійно-орієнтованого спіл-
кування засобами систематичного залучення до 
навчальної діяльності за допомогою комп’ютерних 
навчальних програм на різних етапах роботи 
з мовним і мовленнєвим матеріалом. Принципи 
комп’ютеризованого навчання англійської мови 
передбачають: алгоритмізацію формування нави-
чок і вмінь відповідно до психологічних механізмів 
формування способів діяльності; гнучке структу-
рування й варіювання режимів навчання і контр-
олю; забезпечення продуктивності самостійної 
навчальної діяльності за рахунок посилення само-
контролю за результатами навчання, проблемну 
постановку завдань, формування індивідуального 
стилю когнітивної діяльності.

Майбутні вчителі-словесники у процесі мето-
дичної підготовки використовують такі програмні 
засоби, як електронні підручники, посібники, ен-
циклопедії, словники тощо); програми MS Office 
(Word, Excel, Power Point, Microsoft Publisher); 
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Інтернет-ресурси; програмно-апаратні комплек-
си – інтерактивні дошки.

Мультімедійні технології забезпечують пошук 
та перегляд у мережі великого обсягу різнобіч-
ної, неформалізованої, структурованої інформації 
у вигляді текстових, графічних, аудіо- та відео-
файлів або програм із будь-якої галузі людської 
діяльності. Тому майбутні вчителі-словесники по-
винні оволодіти знаннями, уміннями й навичками, 
пов’язаними з роботою в глобальних інформацій-
них мережах, зокрема треба вміти користувати-
ся основними сервісами Інтернету, вести пошук 
необхідної інформації та аналізувати її.

Використання світового інформаційного про-
стору розширить можливості особистості для 
пізнавальної та творчої самореалізації. Найбільш 
популярними є такі інформаційні сервіси: WWW 
(World Wide Web) – засіб мережевого доступу, 
гіпермедійна, інтегруюча, глобальна інформа-
ційна система; електронна пошта – засіб обміну 
повідомленнями, що об’єднує послуги телефону 
та традиційної пошти; електронні конференції – 
дають змогу брати участь у дискусіях і здійсню-
вати обмін думками; електронні бібліотеки – зі-
брання книг, що зберігаються в електронному 
вигляді. Майбутній учитель іноземних мов може 
використовувати освітні ресурси Інтернету в ре-
жимі on-line або off-line.

Інновації у вищій школі передбачають: а) 
створення електронної бази даних про інновації 
у вищій освіті, організація науково-дослідниць-
ких (фундаментальних і прикладних) і навчаль-
но-методичних робіт із проблем професійної 
освіти; б) вивчення, узагальнення та поширення 
кращого вітчизняного, європейського та світового 
досвіду в цій сфері; в) організація і проведення 
оn-line конференцій, семінарів і тренінгових кур-
сів із інноваційних методик викладання гумані-
тарних дисциплін для професійного загалу.

Щоб використання інформаційних технологій 
під час вивчення іноземної мови було виправда-
ним, треба кожен раз шукати шляхи інтеграції 
їх в навчальний процес, органічно вписувати 
в систему навчання з усім програмним мовним 
матеріалом, співвідносити інтереси студентів, які 
обирають тему для проекту, дотримуватися від-
повідних правил безпеки при використанні муль-
тимедійних засобів навчання.

Згідно із загальними методичними принципа-
ми, комп’ютерні засоби навчання сприяють ефек-
тивності навчального процесу за умов їх систе-
матичного застосування на етапах презентації, 
первинної обробки й активізації навчального ма-
теріалу; відповідності змісту навчального мате-
ріалу комп’ютерної програми цілям і завданням 
етапу навчання. У системі вправ, спрямованій на 
формування англомовної компетенції майбутніх 
учителів іноземних мов, виділено фонетичний 
та інтегрально-тематичний етапи. До завдань фо-
нетичного етапу ввійшло формування артикуля-

ційних рецептивно-репродуктивних навичок і ре-
цептивно-репродуктивних і продуктивних умінь, 
технічних навичок читання, лексико-граматичних 
навичок, рецептивно-продуктивних умінь тема-
тичного монологічного й діалогічного мовлення. На 
цьому етапі використання комп’ютерних техно-
логій не було передбачено через високу вартість 
і трудомісткість створення програм з модулем 
розпізнавання мови, через необхідність контролю 
та вчасну корекцію викладачем артикуляції й ін-
тонації студентів. Засвоєння навчального матеріа-
лу етапу забезпечувалося трьома групами вправ: 
фонетичними; лексико-граматичними; вправа-
ми на оволодіння усномовленнєвими навичками 
і вміннями [2, с. 197].

Використання мультимедійних технологій 
у процесі викладання іноземних мов: значно роз-
ширює та урізноманітнює програму вивчення іно-
земних мов у ВНЗ; надає доступ до різноманітних 
автентичних матеріалів (комп’ютерне подання 
мовного матеріалу на основі художньої літера-
тури, статей, матеріалів інформаційних сайтів; 
робота зі словником та ін.); зацікавлює студентів 
до вивчення іноземних мов; розширює мотивацію 
студентів до навчання, надаючи їм можливість 
працювати над мовою у зручному для них темпі, 
сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчан-
ня та ефективному оволодінню іноземною мовою.

Нові засоби навчання і нові інформаційні 
технології вимагають високого ступеня підго-
товленості, навченості і готовності викладачів 
застосовувати різні досягнення інформаційних 
технологій у процесі навчання. Викладачам слід 
усвідомити, що без удосконалення і розширен-
ня своїх знань і навичок у сфері використання 
інформаційних технологій вони можуть відстати 
від своїх студентів і тим самим втратити авто-
ритет викладача.

Висновок. Навчання майбутніх учителів іно-
земних мов засобами мультимедійних технологій 
передбачало інтеграцію формування англомов-
них комунікативних та інформаційно-когнітив-
них умінь на основі використання комплексно-
інтегральної комп’ютерної навчальної програми; 
забезпечення змістової і процесуальної єдності 
навчання інтеграцією колективної і самостійної 
форм навчальної діяльності; інтегральну інтенси-
фікацію всіх ланок навчального процесу; забез-
печення збалансованого співвідношення свідомого 
засвоєння навчального матеріалу й комунікатив-
ної орієнтованості навчального процесу.

Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку є визначення та обґрунтування орга-
нізаційно-педагогічних умов, які сприятимуть 
раціональному прискоренню кількісних змін, ка-
талізуватимуть перехід вищого навчального за-
кладу на вищий рівень інноваційного розвитку, 
гарантуватимуть створення відповідної методики 
забезпечення цих форм, методів i засобів навчан-
ня майбутніх учителів іноземних мов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИННОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Аннотация
Качественная профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на современном 
этапе развития национальной системы образования определяет требованием владение приемами внедре-
ния в образовательном процессе мультимедийных средств обучения и безопасность их использования. 
На основе анализа требований к профессиональной деятельности будущего учителя иностранной речи, 
методологических подходов, которые обеспечивают научное обоснование средств профессиональной 
подготовки, было акцентировано внимание на необходимости организации безопасности использования 
мультимедийных средств обучения при изучении иностранных языков у высшем учебном заведении.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая подготовка, мультимедийных средств обучения, 
организация безопасности, средства профессиональной подготовки, обучение.
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SAFETY OF USE OF MULTIMEDIA MEANS STUDIES DURING LEAERING 
OF FOREIGN LANGUAGES IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Summary
At the present stage of development of the national system of education, the quality professional preparation 
of the future teacher of foreign languages implies his knowledge of methods of implementation in of the 
multimedia education means in the educational process and safety theirs using. On the base of analysis of 
requirements to the professional activity of the future teacher of foreign languages, of the methodological 
approaches, its ensure to scientific grounds of means the professional preparation, is focused on the 
necessity of organizing the safety of using multimedia means of studies in learning of foreign languages 
at the higher educational establishment.
Keywords: professional pedagogical preparation, multimedia means of studies, organization of safety, 
means of professional preparation, studies.


