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Стаття присвячена комплексному аналізу використання фільмів як засобу підвищення мотивації студентів до вив-
чення іноземних мов. У статті досліджується використання фільмів на заняттях з іноземної мови. Також авторами 
аналізуютья етапи та прийоми роботи з фільмами. Окрім того, у статті наводяться практичні рекомендації щодо вико-
ристання фільмів. І більш того, визначається їх роль у розвитку комунікативної компетенції студентів. 
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Постановка проблеми. Найбільш актуальним 
питанням у сучасній методиці викладання 

іноземних мов є питання навчання комунікативної 
компетенції. Складовою частиною комунікативного 
методу навчання іноземної мови є принцип моти-
вованості. Використання інноваційних технологій 
у процесі навчання сприяє підвищенню мотиваціїї 
студентів до вивчення іноземних мов.

Сучасні технології дають нам все нові та нові мож-
ливості вдосконалення процесу навчання іноземних 
мов за допомогою використання нових форм навчан-
ня, однією з яких можна назвати відео заняття.

Аналіз досліджень і публікацій. Наразі існує 
велика кількість робіт, присвячених проблемам 
розробки і впровадження інноваційних методик у 
процес навчання іноземних мов. Цією проблемою 
займалося багато вчених, зокрема: К. Роел (Німеч-
чина), К. Тейлор, Дж. Шерман (Великобританія),  
Е. Саммерфілд (Сполучені штати Америки),  
Ю.І. Пассов, О.И. Барменкова (Росія), О.О. Боби-
льова, І.Б. Красноголова (Україна). Зацікавленість 
аспектом комунікативності невипадкова, переваги 
цього методу безперечні, він набуває все більшого 
значення в процесі навчання іноземних мов [2, с. 3].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На даний час серед науковців та ви-
кладачів немає одностайної думки з приводу ефек-
тивності та доцільності використання фільмів та 
відеофрагментів під час викладання або вивчення 
іноземних мов. Деякі з них вважають фільм лише 
додатковим, допоміжним засобом у навчанні інозем-
них мов, інші ж вбачають в ньому потужний кому-
нікативно-лінгвістичний базис. Пристаючи до думки 
останніх, вважаємо за потрібне проаналізувати у да-
ній статті вплив використання фільмів на підвищен-
ня мотивації студентів до вивчення іноземних мов.

Мета статті. Головною метою цієї статті є дослі-
дження впливу використання фільмів на підвищен-
ня мотивації студентів до вивчення іноземних мов. 
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення на-
ступних завдань: дослідити використання фільмів на 
заняттях з іноземної мови, проаналізувати етапи та 
прийоми роботи з фільмами та визначити їх роль у 
розвитку комунікативної компетенції студентів.

Виклад основного матеріалу. Завдання викла-
дача полягає в тому, щоб активізувати пізнавальну 
діяльність студента в процесі навчання та форму-
вання в них умінь англомовного професійного спіл-
кування іноземною мовою, створити умови прак-
тичного оволодіння мовою для кожного студента, 
вибрати такі методи навчання, які б дозволили б 
кожному виявити свою активність та творчість.

Фільми – це чудовий засіб не тільки для прак-
тичного застосування англійської мови, а й також 
для полегшення процесу міжкультурного навчання. 

У наш час англійською мовою розмовляють люди з 
різних країн та культур в усьому світі. Через ве-
ликий вплив культури на процес спілкування для 
вчителів корисним є проведення таких занять та 
використання таких видів діяльності, які б виявля-
ли як різні діалекти, форми звертання, звичаї, табу 
та інші складові культури впливають на взаємовід-
носини між різними групами. Безліч фільмів міс-
тять чудові приклади міжкультурного спілкування 
та є дуже корисними джерелами для викладачів. 
Додаткові причини для використання фільмів ви-
кладачами на заняттях та заохочення учнів до пе-
регляду фільмів англійською мовою такі:

• Фільми поєднують у собі задоволення та на-
вчання, розповідаючи історію, яка захоплює та 
утримую увагу глядача.

• Фільми одночасно звертаються до різних ор-
ганів чуття та каналів пізнання. Наприклад, роз-
мовна мова доповнюється візуальними елементами, 
які полегшують розуміння діалогів та сюжету сту-
дентами.

• Студентам демонструється справжня розмов-
на мова.

• Фільми захоплюють глядачів, звертаються до 
їхніх почуттів та змушують їх співчувати головним 
героям.

• DVD диски зазвичай йдуть із субтитрами, що 
полегшує розуміння та покращує навички читання 
[6, с. 3].

Хоча фільми не можуть замінити реального спіл-
кування між членами різних культур, вони можуть 
забезпечити звичайну підготовку до різноманітних 
сутичок за допомогою сприяння розумінню та роз-
витку чутливості. «Вивчення стереотипів, етноцен-
тризму та акультурації в теорії може бути пласким 
та безнатхненним. Та якщо ми відчуємо міжкуль-
турний контакт на власному досвіді, ми почнемо 
розуміти це» [8, с. 1]. Культура, згідно одного з ви-
значень, – це цінності, трациції, звичаї, мистецтво 
та інституції, які поділяє між собою група людей, 
об’єднана однією національністю, расовою належ-
ністю, релігією чи мовою. Цікавість до навчання мов 
професійного спрямування зросла за останні два 
десятирічча. На думку Клер Крамч, це є наслідком 
політичних, та ідеологічних факторів; навіть якщо 
політики й відчують, що вивчення іноземних мов 
вирішить соціально-економічні проблеми, викла-
дачі вважають, що для цього мовні курси повинні 
мати суттєвий культурний зміст. К. Крамч вважає, 
що у майбутньому викладач іноземної мови буде 
сприйматися «не тільки як імпресаріо певної мовної 
діяльності, а й як каталізатор важливої культурної 
компетенції, що постійно поширюється» [8, с. 3].

Все більш визначними у процесі навчання іно-
земній мові стають міжкультурні теми, що пока-
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зують, як люди з різного оточення спілкуються та 
взаємодіють. Викладачі можуть скористатися скарб-
ницею фільмів, які стасоються таких явищ, як іммі-
грація, ксенофобія, пристосування до нової культури 
або дилеми, коли одна людина належить до різних 
культур. Хоча фільми не можуть замінити реально-
го спілкування між членами різних кудьтур, вони 
можуть забеспечити звичайну підготовку до різно-
манітних сутичок за допомогою сприяння розумін-
ню та розвитку чутливості. «Вивчення стереотипів, 
етноцентризму та акультурації в теоріїї може бути 
пласким та безнатхненним. Та якщо ми відчуємо 
міжкультурний контакт на власному досвіді, ми по-
чнемо розуміти це» [8, с. 5]. Міжкультурний контак 
за допогою фільмів надає студентам змогу зрозуміти 
дії інших людей та співпереживати членам націо-
нальних меншин. Фільми також яскраво зображу-
ють міжкультурні непорозуміння та витоки расизму.

Існує багате різноманіття фільмів з міжкуль-
турної тематики, і тому викладач повинен пере-
глянути відгуки або подивитися фільм самому, щоб 
визначити, чи підходить він до певнозо занняття. 
Наступні категорії описують культурні елементи 
лише декількох фільмів придатних до вивчення 
(Зауважте, що чимало фільмів можуть належати 
до різних катагорій воодночас):

• фільми, що сприяють співчуттю іноземцям;
• фільми, що демонструють міжкультурні кон-

флікти;
• фільми, що стосуються теми расизму;
• фільми, що містять у собі стереотипи;
• фільми про культурні традиції та конфлікти 

між поколіннями;
• фільми, що стосуються різних моделей по-

ведінки.
Отже, перед викладачем стоїть завдання дати 

студентам уявлення про життя, традиції, мовні ре-
алії країн, мову яких вони вивчають. Задля цього 
використовуються відеоматеріали, які сприяють ре-
ализації найважливішої с вимог комунікативної ме-
тодики «… представить процесс овладения языком 
как постижение живой иноязычной действительнос-
ти…» [5, с. 38]. Більш того, використання відеозмате-
ріалів на заняттях сприяє індивидуалізації навчання 
та розвитку мотивованості мовної діяльності студен-
тів. Це приносить задоволення та надає впевненос-
ті у власних силах та бажання до подальшого вдо-
сконалення. Під час використання відеофільмів на 
заняттях з іноземної мови розвиваються два види 
мотивації: самомотивація, коли фільм сам по собі є 
цікавим, та мотивація, яка досягається за допомо-
гою того, що студент може зрозуміти мову, яку ви-
вчає. Залежно від цілей та завдань, що переслідує 
викладач, студенти можуть подивитися увесь фільм 
або лише окрему його частину, наприклад, один або 
два ключові фрагменти, щоб проілюструвати певний 
лінгвістичний або культурологічний аспект.

Виділяють три основні етапи роботи з відео-
фільмами: 

1. Pre-viewing (переддемонстраційний) 
2. While viewing (демонстраційний) 
3. After/post viewing (постдемонстраційний) 

[1, с. 21].
Метою I етапу є мотивація студентів до вивчен-

ня теми, подолання можливих труднощів сприйняття 
тексту та підготовка студентів до успішного вико-
нання завдання [4, с. 43]. Також знімаються можливі 
труднощі розуміння шляхом читання і вибіркового 
аудіювання окремих фрагментів звукового супроводу 
фільму [3, с. 3]. Завдання, що використовуються пе-
ред переглядом фільму виявляють, що студенти вже 
знають з певної теми та роблять сам перегляд філь-

му більш значущим. Обговорюючи стереотипи під час 
виконання цих завдань, студенти можуть висловити 
свій погляд на людину з тієї чи іншої етнічної групи 
або меншості. Після ж перегляду студенти можуть об-
говорити наскільки їхні стереотипи співпали з тими, 
що були показані у фільмі. Не забуваючи про мету 
навчання та лінгвістичні навички студентів, корис-
ним буде подати учням вступ до фільму або певного 
фрагменту безпосередньо перед його переглядом. Із 
цією метою можна використати анонсові роліки філь-
мів; студенти спершу дивляться трейлер фільму та 
розмірковують про деталі фільму. Щоб сконцентру-
вати увагу на певних характеристиках розмовної 
мови, студенти слухають аудіо ряд без відео ряду, 
уявляючи, про що розповідає цей фрагмент. Однак, 
такі завдання можуть виявитися складними для сту-
дентів, які не звикли до таких особливостей автен-
тичної мови, як сильний акцент та діалекти, нечітка 
вимова, сленг, розмовні та ідіоматичні вирази. Часто 
буває корисним попередньо подати деякий лексичний 
матеріал. Наприклад, викладач може роздати списки 
слів з діалогу або змалювати певний фрагмент та по-
просити студентів вгадати, якою буде ситуація, спи-
раючись на подані слова [6, с. 6].

Мета II етапу – забезпечення подальшого роз-
витку мовної, мовленнєвої та соціокультурної ком-
петенцій студентів з урахуванням їх реальних 
можливостей іншомовного спілкування, розуміння 
студентами змісту фільму та активізація розумово-
го процесу діяльності студентів. Демонстрація філь-
му повинна супроводжуватися активною навчаль-
ною діяльністю студентів. Студенти також можуть 
робити певні записи до фільму, які знадобляться 
при виконанні завдань під час постдемонстраційно-
го етапу [4, с. 43]. Завдання, що використовуються 
підчас перегляду дають змогу поглибити розумін-
ня фільму та здійснити перевірку цього розуміння. 
Ось ідея з книги К. Тейлора [9, с. 1], згідно з якою 
викладач ставить фрагмент фільму без звуку, а 
лише з англійськими субтитрами (якщо це заважко 
для рівня знань студентів, субтитри можуть бути і 
рідною мовою). Потім викладач знову демонструє 
цей фрагмент фільму як зі звуком, так і з субти-
трами, а втретє – тільки зі звуком без субтитрів. Ця 
техніка особливо підходить до драматичних фраг-
ментів або коли актори розмовляють на діалекті або 
сленгу, тому що полегшує розуміння та надає впев-
неності студентам у власних силах. Якщо ж акцент 
робиться на аудіювання та розуміння окремих слів, 
викладач може підготувати роздатковий матеріал 
з виразами, деякі з яких були взяті з фільму, а 
деякі мають подібну звукову форму. Підчас пере-
гляду студенти мають розрізнити, які саме вирази 
використовуються [6, с. 6-7].

Метою III етапу є створення ситуативної основи 
для подальшого формування комунікативної компе-
тенції. Ситуативну основу складає зміст відеомате-
ріалів, особливості сюжету, характеристики героїв. 

На цьому етапі використовують вправи, спрямо-
вані на розвиток продуктивних умінь усного мов-
лення [4, с. 44]. Завдання, що використовуються 
після перегляду дозволяють студентам перевірити 
їх розуміння того, що вони переглянули, та вико-
ристати нові слова. Ці завдання є дуже важливою 
складовою процесу навчання, адже студенти мають 
використовувати свої можливості критичного мис-
лення, щоб узагальнити отриману інформацію та 
представити свої власні ідеї та висновки. 

У завданні під назвою «Прихована камера» сту-
денти мають відтворити фрагмент фільму з пам’яті 
ніби вони є непомітними свідками. Після того, як 
вони запишуть свої варіанти, вони знову передив-
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ляються фрагмент, щоб перевірити та мати можли-
вість поліпшити своє тлумачення.

«Відчуваючи потік» – це завдання, що фіксує 
емоції героя під час вирішальних сцен фільму, коли 
конфлікт набуває свого апогею. 

«Графік відносин» – завдання, що підходить для 
діяльності після перегляду фільму, який являє со-
бою цілий комплекс взаємовідносин. Студенти готу-
ють графік з іменами усіх головних героїв фільму, 
їхніми взаємовідносинами та почуттями один до 
одного. Ця техніка допомагає студентам розмірко-
вувати над фільмом та розібратися у стосунках між 
героями ще до більш детального обговорення. 

«Наростання» – це завдання, що розроблене для 
огляду сюжету всього фільму. Студенти малюють 
головне коло, що уособлює кризу. Потім вони опра-
цьовують події, що призвели до цієї кризи та запи-
сують їх в окремих колах під головним, показуючи 
стрілками причинно-наслідкові зв’язки між ними. 

Якщо вивчення міжкультурних зв’язків триває 
й після перегляду фільму, доречним завданням для 
продовження буде техніка «Критичного випадо-
ку», за допомогою якої аналізується міжкультур-
не зіткнення на базі непопрозуміння та конфлікту 
[7, с. 155-156].

Ефективним способом стимулювання співпе-
реживання студентів героям, чия поведінка може 

здаватися незрозумілою, ба навіть негідною, є по-
просити студентів стати на місце цього героя та на-
писати щоденник від його імені. Таким чином, ко-
жен студент буде задіяний у дискусії з іншими, які 
пишуть щоденники інших героїв. Підчас цієї рольо-
вої гри кожен зі студентів захищає свого героя, що 
дає їм усвідомлення іншої точки зору [6, с. 7]. До-
тримання послідовності представлення відеоматері-
алу і правильне формулювання завдання сприяють 
ефективності використання відео в процесі навчан-
ня англійській мові.

Висновки і пропозиції. Ефективність викорис-
тання відеофільму залежить не тільки від того, 
наскільки точно визначене його місце у системі 
навчання, але й від того, наскільки раціонально ор-
ганізована структура відеозаняття, як навчальні 
можливості видеофільма співпадають із задачами 
навчання. Дослідивши використання відеоматеріа-
лів, спостерігаємо такий їх вплив на студентів: ке-
рування увагою; вплив на обсяг пам’яті; емоційний 
вплив, що підвищує мотивацію до навчання, спри-
яє інтенсифікації навчального процесу та створює 
сприятливі умови для формування комунікативної 
(мовної та соціокультурної) компетенції студентів. 
На нашу думку, подальшого вдосконалення вимагає 
методика поетапного використання фільмів із суб-
титрами для ефективного навчання іноземних мов. 
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Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

ФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация
Статья посвящена комплексному анализу использования фильмов как средства повышения мотивации студентов к 
изучению иностранных языков. В статье исследуется использование фильмов на занятиях по иностранному язику. 
Также авторами анализируются этапы и приёмы работы с фильмами. Кроме того, приводятся практические ре-
комендации касательно использования фильмов. И более того, определяется их роль в развитии коммуникативной 
компетенции студентов.
Ключевые слова: мотивация, коммуникативная компетенция, фильм, видеоматериалы, видеофильмы, сюжет, 
фрагмент, субтитры, демонстрация.

Samoilenko S.A., Bespalova N.V., Lypska I.I.
Dnipropetrovsk Alfred Nobel University

FILMS AS MEANS OF INCREASING STUDENTS’ MOTIVATION  
TO FOREIGN LANGUAGES LEARNING

Summary
The article has been devoted to complex analysis of the usage of films as means of increasing students’ motivation to 
foreign languages learning. In the article the use of films during the foreign language lessons has been investigated. 
Furthermore, the stages and methods of work with films have been analyzed by the authors. Besides, the practical 
piece of advice on the usage of films has been given. Moreover, the role of films in the development of students’ 
communicative competence is been determined.
Keywords: motivation, communicative competence, film, video materials, video films, plot, scene, subtitles, viewing.
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ  
ВАЖКОВИХОВУВАНИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Силкіна С.А.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

У даній статті розкриваються основні компоненти системи соціально-педагогічної підтримки важковиховуваних 
підлітків в умовах сільської школи, подана характеристика Комплексної програми, через яку була реалізована за-
значена система. Описані основні етапи взаємодії соціального педагога сільської загальноосвітньої школи з важкови-
ховуваними підлітками, їх батьками, а також учителями освітнього закладу.
Ключові слова: «важковиховуваність підлітків», важкі діти, клуб, комплексна програма, соціально-педагогічна 
діяльність з важковиховуваними підлітками.

Постановка проблеми. Проблема соціального 
життя людини, яка проживає у непростих со-

ціальних і економічних умовах сучасного села, є ак-
туальною, як для суспільства, яке стабільно розви-
вається, так і для кризового суспільства. Серед низки 
існуючих проблем важливого значення набуває соці-
ально-педагогічна робота в школі саме з важковихо-
вуваними підлітками. Дана категорія учнів є особли-
вою і потребує спеціально розроблених шляхів, форм 
та методів щодо вирішення низки існуючих проблем. 
Часто незнання індивідуально-психологічних особли-
востей важковиховуваних підлітків, неврахування 
специфіки поведінки цих дітей призводить до того, 
що такі діти стають дезадаптованими.

В даний час проблема важких дітей особливо 
актуальна, тому що зростає кількість підлітків, що 
здійснюють аморальні вчинки та ведуть асоціаль-
ний спосіб життя. Саме тому, інтерес до проблеми 
поведінки з відхиленням значно зріс, що й обумо-

вило необхідність більш ретельного пошуку подо-
лання проблем даної категорії учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
чини появи, проблеми та потреби важковиховуваних 
підлітків досліджуються в працях О. Полякової [6], 
А. Капської [8], В. Оржеховської [5], Л. Мардахаєва 
[4], В. Сорочинської [7]. Особливості соціально-педа-
гогічної діяльності з даною категорією учнів в умо-
вах сільської школи розглядала М. Гурьянова [1]. 
Однак, у системі соціально-педагогічної діяльності 
з важковиховуваними підлітками існує протиріччя 
між теоретичними розробками проблеми роботи з 
такими дітьми та її практичним впровадженням.

Мета статті: розкрити сутність та зміст системи 
соціально-педагогічної підтримки важковиховува-
них підлітків в умовах сільської школи.

Виклад основного матеріалу. Вивчення педаго-
гічних, соціально-педагогічних, психологічних на-
укових джерел показало, що проблему «важких 


