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презентацій і способів їх використання для досягнення ефективного засвоєння студентами-
іноземцями обсягу передбачених навчальною програмою знань, умінь і навичок. 
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Вступ. У пошуках шляхів оптимізації викладання української мови як 

іноземної, ми звертаємось до таких методів і засобів, які б забезпечили якісне 

опанування мови іноземними студентами, можливість не тільки одержувати 

професійні знання  нерідною мовою, але й адаптації в новому мовному і 

соціальному середовищі. 

Основний текст. Сьогодні немає сенсу доводити, наскільки важлива роль 

у вирішенні цієї проблеми належить технічним та аудіовізуальним засобам 

навчання. Використання аудіовізуальних засобів надає можливості 

унаочнювати навчання, активізувати процес формування мовних вмінь і 

навичок. Максимально ефективним таке навчання стає за наступних умов: 

- використання аудіовізуальних засобів має бути систематичним, а не 

епізодичним, тобто означені засоби мають бути органічною складовою занять з 

української мови як іноземної; 

- обрані для занять засоби навчання мають відповідати завданням і меті 

навчання, враховуючи професійні і загальнокультурні запити студентів-

іноземців; 



- технічні та аудіовізуальні засоби мають  бути складовою частиною 

загального навчального комплексу з української мови як іноземної. 

Апаратура та спеціальні пристрої для демонстрації аудіовізуальних 

матеріалів, тобто система технічних засобів, може використовуватися при 

різних видах і формах навчання, але найбільш ефективною робота з ТЗН буде в 

спеціально обладнаних аудиторіях – кабінетах. Саме кабінетна система 

дозволяє  використовувати фонограми, тобто звуковий матеріал у вигляді 

запису зразкового українського мовлення. Фонограма використовується для 

формування і коригування вимови, інтонаційних та мовленнєвих навичок, а 

також навчання слуханню, говорінню, письму. Переваги роботи з фонограмою 

полягають у створенні штучного мовного середовища і подовженні терміну 

перебування в цьому мовному середовищі, в можливості сприймати  зразкове 

мовлення та виконувати фонетичні вправи, нарешті у можливості зафіксувати, 

проаналізувати і відкоригувати мовлення  студентів. 

 Наочні матеріали, які дають уявлення не тільки про мову, а й про 

навколишню дійсність у вигляді зорових образів, тобто відеограми, 

надзвичайно корисні як при формуванні мовленнєвих навичок, так і тренуванні 

в різних видах мовленнєвої діяльності. Адже наочний образ полегшує 

розуміння незнайомої мови і допомагає сформувати висловлювання, особливо 

на початковому етапі. Найпоширенішим сучасним видом відеограми є 

відеопрезентація. 

 До синтетичних аудіовізуальних засобів належать відеофонограми, які в 

порівнянні з іншими засобами мають значні переваги завдяки інформативній 

насиченості зорово-слухового ряду, виразності, яскравості, достовірності. 

Відеофонограми, тобто телефільми, відеофільми,  кінофільми вирізняються 

ситуативністю і динамізмом зображення, а також пізнавальною цінністю та 

емоційним впливом на іноземних студентів. 

 Важливе місце серед аудіовізуальних засобів, які  використовуються   в 

процесі вивчення української мови як іноземної, посідають навчальні 

кінофільми. Головна мета роботи з фільмом – комплексний розвиток 



мовленнєвих вмінь і навичок на матеріалі зорово-звукових образів, які 

складають зміст фільму. Це здається вкрай важливим в умовах несталої мовної 

ситуації Одеського регіону, адже правильну літературну мову в оточуючому 

мовному середовищі іноземні студенти майже не чують. Саме фонограма 

фільму має бути еталоном  літературної української мови з бездоганною 

вимовою, що допомагає розвитку у студентів навичок усного мовлення. 

Разом з тим, не варто вважати, що фільм може бути універсальним 

навчальним засобом.  Тобто, позитивного результату можна досягти в 

поєднанні з іншими, як традиційними, так і сучасними дидактичними засобами. 

Тільки їх сукупність дозволяє одержати максимальний педагогічний ефект – 

засвоєння іноземними студентами мови країни перебування і навчання, адже 

саме мова є головним інструментом здобуття ними професійних знань і вмінь. 

Для здійснення навчальної мети необхідно використовувати кінофільми в 

комплексі з іншими навчальними матеріалами, наприклад, мультимедійними 

засобами, які є невід’ємною частиною технічних засобів навчання. Практика 

застосування нами мультимедійних технологій у навчальному процесі показала 

підвищення ступеня засвоєння наданого матеріалу на заняттях з дисципліни 

українська мова як іноземна і зростання обсягу залишкових знань у студентів-

іноземців.  

Мультимедійна презентація — це сукупність текстів, зображень, звуку, 

анімації та інших засобів представлення інформації на визначену тему, яка 

зберігається у файлі спеціального формату з розширенням Ppt. Їх використання 

дозволяє викладачам досягти максимальної ефективності представлення 

навчальної інформації, забезпечуючи одночасний вплив на зорові і слухові 

органи чуття студентів. 

Для створення мультимедійних презентацій використовуються 

різноманітні програми, але найбільш доступним засобом для отримання 

власних комп’ютерних навчальних продуктів є програма PowerPoint — майстер 

створення презентацій, яка входить до складу інтегрованої системи Microsoft 

Offise [4]. 



Мультимедійні презентації, створені у PowerPoint, дозволяють 

усвідомлено і гармонійно інтегрувати багато видів інформації. Структура 

мультимедійної презентації може бути лінійною і розгалуженою. Лінійна 

структура передбачає подання інформації єдиним блоком, тобто слайди 

змінюють один одного послідовно. При розгалуженій структурі презентації 

інформація також подається у вигляді послідовності слайдів, але після кожного 

логічно завершеного блоку інформації йде перевірка засвоєння навчального 

матеріалу, що дає можливість оперативно виявляти прогалини в його засвоєнні. 

За допомогою додаткового блоку можна передбачити повторний показ погано 

засвоєного матеріалу, що дає можливість здійснити індивідуальний підхід до 

студентів [3]. 

Отже, використання мультимедійних презентацій дозволяє не тільки 

ефективно й корисно використовувати навчальний час, а й сприяють розвитку 

інтересу студентів до поданого матеріалу, що пропонується викладачем.  

 Висновки. Застосування на практиці технічних і аудіовізуальних засобів 

навчання надають можливість нам викладачам  на заняттях української мови як 

іноземної впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, підвищувати 

ефективність навчального процесу та рівень знань студентів. Впровадження 

інноваційних методів значно поліпшує якість презентації навчального 

матеріалу та ефективність його засвоєння студентами-іноземцями, збагачує 

зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення української мови. 
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Abstract. In the article importance of the use of technical and audiovisual facilities of studies 

is examined on employments after Ukrainian as foreign.  The features of creation of audiovisual 
facilities, educational multimedia presentations and methods of their use, open up for achievement 
of the effective mastering by the students-foreigners of volume of foreseen by the on-line tutorial of 
knowledges, abilities and skills. 
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