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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИ-

КА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
В статті розглядається розкриття змісту поняття «мультимедійне середовище», розгляд мож-

ливостей його використання на заняттях з іноземної мови з метою формування мотивації студентів 

до іншомовної комунікації.  

Ключові слова: мотивація, вивчення іноземної мови, мультимедійне середовище, особливо-

сті застосування, практичне використання. 

 

Ефективне та змістовне викладання іноземної мови, як  і будь-якого  іншого 

предмету,  неможливе  без  розвитку  у  студентів  мотивації  до  навчання,  оскільки 

саме  мотиви  виконують  функції  визначення  мети  та  змісту  в  діяльності.  Під мо-

тивацією  розуміємо  сукупність  внутрішніх  і  зовнішніх  рушійних  сил,  що спону-

кають  людину  до  діяльності,  визначають  її  межі  та  форми,  надають  їй спрямо-

ваності, орієнтованої на досягнення певних цілей. Існує певна  низка  причин,  які  

знижують  мотивацію  студентів  до  навчання, зокрема, виділяють організаційні, 

психологічні та педагогічні причини. Перші пов’язані  з мінімальною  участю  студе-

нтів  у плануванні  занять; другі –  з особливостями психологічного та психічного 

стану студентів; треті  –  з форматом  подання  матеріалу.  Мультимедійні матеріали  

є  одним  із засобів  подолання  низької  чи  відсутньої  мотивації  до  вивчання  іно-

земної мови. Якщо форма  викладення  матеріалу  не  пробуджує  інтересу  чи цікаво-

сті необхідно  залучати  допоміжні  засоби  навчання,  які  є  близькими  та зрозумі-

лими  сучасному  студенту. Ними,  на  нашу  думку,  виступають мультимедійні засо-

би  (художні  та  документальні  фільми,  Інтернет-матеріали,  навчальні аудіозаписи,  

тощо),  які  при  відповідній  обробці  викладача на сучасному  етапі  викладання   

можуть  стати стрижневим елементом практичних занять.  

Для  студентів-пекладачів передбачається  володіння  навичками,  які  дозволя-

ють  спілкуватись  в  усній  та  письмовій  формі. Тому студентам запропоновано про-
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водити інтернет-переписку в соцмережах з носіями мови, що дозволяє застосовувати 

отримані мовні знання в реальній ситуації спілкування. Саме тому, запропонований  

метод  належить  до  провідних  умов,  які  позитивно впливають  на  виникнення,  

розвиток  та  підвищення  навчальної  мотивації студентів,  які бажають  реалізувати  

себе  як  у навчальному процесі,  так  і  у  своїй майбутній  професійній  діяльності.  

Завдяки  ним  студенти  можуть  усвідомити доцільність цієї діяльності і повноправно 

брати в ній активну участь. 
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МЕТОД ЗАНУРЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Анотація. Тези присвячені вивченню методу занурення як засобу формування та розвитку 

соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей. Наголошується, що даний метод не 

лише є прикладом інтенсивного навчання з використанням сугестивного підходу, також ефективно 

впливає на формування і розвиток соціокультурної компетенції студентів.  

Ключові слова: занурення, сугестопедія, інтенсивний метод навчання, модель тривалого на-

вчання, соціокультурна компетенція, комунікативна компетенція. 

Нині педагогічна наука спрямована на модернізацію фахової освіти, в тому чис-

лі й мовної. Модернізація передбачає зсув акцентів у підготовці майбутніх фахівців із 

традиційних на новітні перспективні моделі педагогічного досвіду. У зв’язку з цим 

особливої актуальності набуває проблема готовності студентів до ефективного засто-

сування теоретичних знань і практичних навичок у професійній діяльності. Постає 
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