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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

В основі розвитку нової освітньої системи лежать сучасні ін-
формаційні, комп’ютерні й телекомунікаційні технології — тех-
нологічні інновації.

Прискорення науково-технічного прогресу, яке базується на
впровадженні у виробництво гнучких автоматизованих систем,
мікропроцесорних засобів і пристроїв програмного управління,
роботів і оброблювальних центрів, поставило перед сучасною
педагогічною наукою важливе завдання — виховати і підготува-
ти підростаюче покоління, здатне активно включитися в якісно
новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інфор-
матизацією. Вирішення цієї задачі залежить як від технічної
оснащеності навчальних закладів електронно-обчислювальною
технікою з відповідним периферійним устаткуванням, навчаль-
ним, демонстраційним устаткуванням, що функціонує на базі ІТ,
так і від готовності студентів до сприйняття постійно зростаючо-
го потоку інформації, у тому числі і навчального.

Повсюдне використання інформаційних ресурсів, що є проду-
ктом інтелектуальної діяльності найкваліфікованішої частини
працездатного населення визначає необхідність підготовки в під-
ростаючому поколінні творчо активного резерву. Таким чином,
стає актуальною розробка певних методичних підходів до вико-
ристання ІТ для реалізації ідей розвиваючого вчення, розвитку
студентів (зокрема, для розвитку творчого потенціалу індивіда,
формування у студентів уміння здійснювати прогнозування ре-
зультатів своєї діяльності, розробляти стратегію пошуку шляхів і
методів вирішення завдань — як навчальних, так і практичних).

Не менш важливим завданням є забезпечення педагогічними і
методичними розробками, направленими на виявлення оптима-
льних умов використання ІТ у цілях інтенсивності навчального
процесу, підвищення його ефективності і якості.

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) становлять ва-
гому частку світового виробництва, що веде до глобального ре-
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формування як ринку праці, так і освітніх послуг. Окрім того,
розбудова єдиного Європейського освітнього простору в рамках
Болонського процесу істотно підвищує роль ІКТ в освіті, що зу-
мовлено сучасною світовою тенденцією до створення глобальних
відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного
боку, розвивати систему нагромадження й поширення наукових
знань, а з іншого, надавати доступ до різноманітних інформацій-
них ресурсів широким верствам населення. Тому нині дуже важ-
ливими є дослідження впливу на освітній процес інновацій, зок-
рема інформаційних та комунікаційних технологій. Однією з
головних цілей сучасної освіти стає формування готовності осо-
бистості до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, не-
від’ємним атрибутом якого є стрімкий розвиток і проникнення в
усі сфери життя людини інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Нові інформаційні технології в методологічному й методич-
ному планах необхідно розглядати не як те, що ламає традиційну
систему освіти, а як закономірне продовженню розвитку світово-
го освітнього процесу. З одного боку, комп’ютер має звільнити вик-
ладача від рутинних операцій, пов’язаних з повторенням пройдено-
го матеріалу, контролем знань, систематизацією пізнавального про-
цесу. З іншого боку, необхідно використовувати унікальність
комп’ютерної техніки, пов’язану з можливостями керованого в ін-
терактивному режимі конструювання й моделювання, а також одер-
жання інформації через світові інформаційні мережі.
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНОМУ ВНЗ

У навчальному процесі мотивація того, хто навчається, віді-
грає велике значення. Студент, який вмотивовано вивчає пред-
мет, отримує більш міцні та фундаментальні знання, ніж студент,
який вивчає предмет без відповідної мотивації. Погане засвоєння




