
графічних об’єктів та інструментів (firecracker, information button, note reveal, 

question flipper, random word chooser та ін.).

Широкі можливості надає програма Smart Notebook для розвитку умінь 

аудіювання – готові відео- та аудіо-ролики розташовані в колекції програми 

(Gallery search), в  «online- бібліотеці» та інших навчальних  online-ресурсах. 

Як  і  інші  матеріали  відео-файли  можливо  масштабувати,  переміщати, 

перезаписувати,  а  аудіо-файли  –  прикріпляти  до  інших  об’єктів  або 

використовувати як самостійні ролики.

Програма  Smart Notebook та  Smart Response дозволяє  учасникам 

процесу  в  режимі  реального  часу  обмінюватись  інформацією,  виконувати 

групові  завдання,  переглядати  будь-який  корисний  контент,  що  сприяє 

перетворенню заняття в активний обмін знаннями.

Безперечно, використання технологій Smart Notebook сприяє швидкому 

засвоєнню матеріалу завдяки впливу на різноманітні канали інформації, дає 

можливість  представити  інформацію  у  широкому  діапазоні  засобів 

візуалізації (таблиці, діаграми, фотографії тощо), що сприяє економії часу та 

робить заняття надзвичайно інформативним та змістовним.

Література

1.http://www.eun.org

USING MULTIMEDIA IN EFL TEACHING

Міщенко В.Я. (Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого»)

There are numerous types of multimedia ranging from CD-ROM story books 

and videodiscs to hypermedia which is referred to as linkage of text, audio, video, 

animation  and  graphics  through  hyperlinks.  Hypermedia  provides  an  excellent 

opportunity  to  integrate  curriculum content  with  instructional  supports  such  as 

digital  texts,  vocabulary  definitions,  glossaries,  translations,  explanatory  notes, 

background information,  and instructional  prompts.  Each of  these  supports  can 
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take  the  form  of  varied  media.  For  instance,  vocabulary  definitions  can  be 

presented  as  text,  pictures,  and/or  animated  graphics.  Background  information 

might be presented as a map, video, annotated bibliography with text and audio, or 

illustrated timeline.

At the National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine" 

Department of Foreign Languages #2 has at its disposal a classroom equipped with 

computers and an interactive whiteboard.  We use Speakout [1],a comprehensive 

general  English course,  as the main English textbook for  first  and second year 

students majoring in International Law. This course won the prestigious HRH the 

Duke of Edinburgh English Language Book Award for 2011 and was recognised 

by the panel of eminent judges as the best course of the year. 

The course contains authentic materials from the BBC and can be displayed 

on  screen  with  the  Speakout  Active  Book,  a  complete  digital  version  of  the 

Student’s Book. It includes easy navigation of Student’s Book pages with zoom 

facility, video and audio available at the click of a mouse, video podcasts with 

accompanying worksheets.  Podcasts,  devoted to the main topics covered in the 

course are a particularly valuable element since they provide examples of English 

as it is really spoken. They can also be downloaded from the Speakout website. 

Each unit of the course has a DVD lesson built around an authentic clip from a 

BBC  programme  which  serves  as  input  for  follow-up  speaking  and  writing 

activities. There is a ‘pop-up’ video player integrated in the Active Book and the 

disc can also be played on a DVD player.

An essential  component of the course is  the Speakout Active Teach disc, 

which contains everything a teacher might need in the classroom. It can be used 

with a computer and a projector or with an interactive whiteboard. The software 

makes it possible to show answers, to save all your notes alongside the relevant 

page of the Student’s book and to use extra resources including review games and 

activities.
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Another  remarkable  feature  of  the  course  is  MySpeakoutLab,  an  online 

learning  tool  designed  for  personalized  learning  and  assessment.  Numerous 

activities with immediate automated grading allow students to work at their own 

pace and keep track of their progress through the gradebook. As the gradebook 

keeps a record of all scores, the teacher can easily follow students’ progress too, 

identify the students who need additional support and offer them extra activities for 

developing all the four skills. This online tool also enables the teacher to assign 

students ready-made unit  tests,  progress,  mid-course and end-of course tests  as 

well  as  create  and  adapt  tests  easily.  As  a  result  it  considerably  facilitates 

assessment and makes it more efficient. 

Among the educational benefits of multimedia tools one should mention the 

following. They allow to bridge the troublesome and demotivating gap between the 

classroom where students predominantly view printed text and listen to a teacher 

and the complex multimedia environment outside the classroom with which the 

younger  generation  is  intimately  familiar  since  they  spend  their  free  time 

socializing, shopping, and even studying on the Internet and can easily receive and 

share information in a range of formats.

Literature

1.Clare  A. Speakout Intermediate  Students’ Book and DVD/Active Book Multi 
Rom Pack  / Clare Antonia, Wilson J. – Pearson Longman, 2011. 

ПІДГОТОВКА ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ SMART NOTEBOOK

Мороз Т.Ю. (Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого»)

Епоха комп'ютерних технологій  набирає  обертів  і  вже  немає,  мабуть, 

жодної  сфери  людської  діяльності,  де  б  не  застосовувалися  комп'ютерні 
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