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ВиКОристАння ВіДеО і ФільміВ у ФОрмуВАнні  
КОмуніКАтиВнОї іншОмОВнОї КОмПетенЦії мАйбутніх еКОнОмістіВ

Анотація. У багатьох українських вузах приділяють велику увагу комунікативній підготовці. І не тільки 
тому, що для цілого ряду спеціальностей вивчення норм, правил і стилів комунікації є обов'язковим відпо-
відно до державного освітнього стандарту. Перш за все, оволодіння знаннями і навичками комунікації дик-
туються практичними потребами ринку праці. Відео та фільми є гарним прикладом матеріалів, на основі 
яких розвиваються ключові компетенції. Використовуючи їх у навчанні, студенти розвивають свої навички 
слухання та мовлення. Ще однією перевагою є те, що студенти вивчають культуру через фільми. Студен-
ти ніколи не нудьгують, переглядаючи відео та фільм. Розвиток комунікативної компетентності є одним з 
кращих наслідків використання відео та кіно на занняті. Студент також може детально зосередитися на 
візуальних уявленнях про контекст, до якого належить як вираз обличчя, одяг, жести, пози і деталі навко-
лишнього середовища. Ми дослідили у статті всі переваги від використання відео та кіно під час занять для 
формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічного напрямку навчання.
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using viDeO AnD films in future ecOnOmists’ fOreign  
cOmmunicAtiOn cOmPetence DevelOPment

summary. One of the main tasks of foreign language teaching is speaking skills and abilities development. 
But mastering this type of activity is not so easy, in particular, with the limited ability to communicate with 
native speakers and use the skills of speaking outside the university. Modern technologies allow us to expand 
the scope of the class and lead to the need of using new education forms. One of these forms is a video class in 
which you can use animated, feature films, documentaries and popular science films, which are considered the 
most effective and promising means of teaching a foreign language, thanks to the great informativity of the 
visual-aural series, as well as the dynamism of the image. Using video support in the classroom contributes 
to improving the quality of knowledge, as it allows the use of the following types of communication activities: 
listening, speaking, reading and writing (when performing exercises). The use of video is psychologically jus-
tified, because it goes through the organs of sight and hearing. In addition, the use of video in the classroom 
increases students’ motivation and activity, creates certain conditions for students’ independent work. The use 
of video contributes to the development of various aspects of students’ mental activity, and above all, attention 
and memory. Video allows you to focus on the class in general. At the same time, attention is accepting what is 
happening on the screen, what requires a response. Students clearly see that language can be used as a mean 
of communication. The proposed work with video and films allows teachers not only create communicative sit-
uations close to the conditions of real communication, but also introduces students to accepted norms of verbal 
interaction and features of the target language speakers’ communicative behavior. It makes possible to create 
more informative, effective and interesting class and tasks.
Keywords: video and film, communication, student, technology, class, language, speech.

Постановка проблеми. Сформована в да-
ний час в світі ситуація, заснована на вза-

ємному співробітництві країн, вимагає фахівців 
нового часу, які володіють іноземною мовою, як 
у вузьких спеціалізованих областях, так і в пла-
ні розмовного спілкування. Значення навчання 
спілкуванню на даний момент дуже велике, так 
як студенти, приступаючи до вивчення іноземної 
мови, перш за все, хочуть навчитися використову-
вати її в різних ситуаціях усного спілкування [1].

Основною і провідною метою у викладанні 
іноземної мови в університеті є формування ко-
мунікативної компетенції, яка і визначає зміст 
і методику навчання іноземної мови. Оволодіння 
комунікативною компетенцією англійської мови, 
не перебуваючи в країні мови, що вивчається, – 
досить важко. У зв'язку з цим важливим завдан-

ням викладача є створення реальних і уявних 
ситуацій спілкування на занятті іноземної мови, 
використовуючи для цього різні засоби і методи 
навчання (рольові ігри, дискусії, творчі проекти 
та ін.). Не менш важливим завданням є залу-
чення студентів до культурних цінностей носіїв 
мови, при цьому велике значення набуває вико-
ристання автентичних матеріалів [3].

Використання навчальних відеоматеріалів 
сприяє реалізації головної мети навчання інозем-
ної мови – формування комунікативної компетен-
ції студентів як основної і провідної мети у викла-
данні іноземної мови в ВНЗ, а також підвищенню 
їх мотивації до вивчення іноземної мови. У зв'язку 
з цим, стає необхідним вивчення і розробка мето-
дів і прийомів застосування відеопрограм і відео-
матеріалів в процесі навчання іноземної мови за 
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професійним спрямуванням. Саме в цьому і по-
лягає актуальність нашого дослідження. Таким 
чином, ми можемо сказати, що основна проблема 
роботи полягає у визначенні ефективності мето-
дики використання відеоматеріалів на заняттях 
іноземної мови за професійним спрямуванням 
у ВНЗ з метою формування комунікативної про-
фесійної компетенції студентів [4; 7].

завдання статті:
• вивчити психолого-педагогічну і методичну 

літературу з проблеми;
• вивчити прийоми і методи використання ві-

деоматеріалів під час навчання іноземної мови; 
• проаналізувати ефективність використання 

відеоматеріалів у формуванні комунікативної 
компетенції студентів.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми дослідження полягає 
в тому, що застосування відеоматеріалів підви-
щує ефективність навчального процесу, так як 
сприяє підвищенню якості знань на заняттях 
професійної іноземної мови, а значить, сприяє 
формуванню комунікативної компетенції в якос-
ті основної мети навчання англійської мови. 

метою статті є вивчення методики викорис-
тання відеоматеріалів на заняттях іноземної мови 
як засобу формування комунікативної компетен-
ції, а також визначення ступеня ефективності да-
ного виду роботи на заняттях іноземної мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні аудіовізуальний метод є одним з попу-
лярних методів. Завдяки цьому методу викла-
дачі використовують відео та фільм, що дають 
студентам мотивацію. Тепер сучасні технології 
широко використовуються щодня, з їх допомогою 
можна створити нову атмосферу. Нове поколін-
ня не захоплюється традиційними способами ви-
кладання, проте відео та фільм їм подобаються, 
і надалі ми будемо розглядати відео та фільм як 
метод навчання. У 1895 році фільм був винай-
дений Едісоном. Відразу ж фільм широко вико-
ристовувався в різних галузях, таких як наука, 
література та зарубіжне навчання. У західних 
країнах багато лінгвістів приділяли більше ува-
ги цьому аудіовізуальному методу і вивчали 
його. Відомо, що аудіо-мовні матеріали – це ве-
лика допомога у стимулюванні та сприянні ви-
вченню іноземної мови [2; 4].

Згідно з Wright (1976) багато засобів масової 
інформації та багато стилів візуального представ-
лення корисні для тих, хто вивчає мову. Тобто всі 
аудіовізуальні матеріали мають позитивний вне-
сок у вивчення мови, якщо вони використовують-
ся в потрібний час, у потрібному місці. У процесі 
навчання та викладання мови студенти викорис-
товують як очі, так і вуха; але їх очі є основними 
в навчанні. Рівер (1981) стверджує, що це сприяє 
розумінню іншої культури, забезпечуючи опосе-
редковані контакти з носіями мови, як аудіо, так 
і візуальними засобами. Одним з найбільш оціне-
них матеріалів, що застосовуються до вивчення 
та викладання мови, є, звичайно, відео. Нещо-
давнє велике дослідження Canning-Wilson (2000) 
показує, що студенти люблять вивчати мову за 
допомогою відео, яке часто використовується для 
висвітлення абсолютно різних тем [6; 2].

Але наше завдання полягає у тому, щоб пред-
ставити використання відео в навчанні мови 

найефективніше, як наочну допомогу, яка при-
родним чином представляє цільову мову. Проб-
лема в тому, що більшість студентів, які вивчали 
англійську мову, зазвичай недостатньо викорис-
товують мову та не розуміють як її використову-
вати у звичайному спілкуванні, чи то в розмов-
ній, чи в письмовій формі. Проблема виникає не 
в методології, а в її нецільовому або неповному 
використанні. Викладачі повинні враховувати 
ефективність використання аудіо-візуального 
методу у розробці комунікативних вправ. Але 
це не обов'язково означає, що викладачі повинні 
приділяти увагу лише аудіо-візуальному методу 
у підготовці та викладі навчальних матеріалів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Великою перевагою відео та фільму є те, що 
вони забезпечують автентичний ввід мови. Філь-
ми та телепрограми створюються носіями мови, 
тому в цьому сенсі відео забезпечує автентичний 
вхід до мови (Катчен, 2002). Тобто, очевидно, що 
практичні наслідки відео в аудиторії або в будь-
якому навчальному середовищі можуть бути 
легко використані; викладач може зупинитися, 
або переглянути відео чи фільми кілька разів 
за необхідності. Будь-яка обрана коротка по-
слідовність з програми може бути використана 
для інтенсивного вивчення. Щоб приділити осо-
бливу увагу конкретній точці програми, можна 
працювати у повільному режимі або на половині 
швидкості або без звуку. Крім того, студент може 
детально зосередитися на мові та інтерпретувати 
сказане, повторити, передбачити відповідь і так 
далі. Студент також може детально зосередитися 
на візуальних уявленнях про сенс, такі як вираз 
обличчя, одяг, жести, пози і деталі навколиш-
нього середовища. Навіть не чуючи мовлення, 
сенс можна зрозуміти з побаченого [6; 5].

Після того, як було прийнято рішення вико-
ристовувати відео в аудиторії, слід приділити 
увагу меті та ролі відео. Спосіб використання ві-
део та матеріали, підготовлені для відео, будуть 
залежати від ролі відео. Нижче наведено чотири 
можливі ролі для відео:

• розвиток навичок слухання. Прослухову-
вання для загального розуміння, прослуховуван-
ня для вивчення деталей;

• додати інформацію. Забезпечити зміст, що 
відповідає потребам та інтересам студентів;

• представляє або «закріплює» мову. Грамати-
ка, лексика, функції;

• стимулювання виробництва мови. Відео, 
яке використовується як основа для обговорення, 
модель для студентів, яку слід слідувати, наочну 
допомогу;

Для використання відео в аудиторії необхідно 
враховувати:

• потреби: викладач повинен уважно перегля-
нути відео. Він повинен визначити обсяг «вокабу-
ляра», що потребує роз'яснення. Викладач пови-
нен знайти слова, які необхідно перевірити перед 
переглядом, визначити слова / вирази, які можна 
вгадати з контексту, подивитися на міміку або 
жести / дії і подивитися, чи можуть вони допомог-
ти з поясненням. Ці пункти повинні бути відзна-
чені нотатками та використані під час зупинки.

Згідно цього студенти повинні визначити:
• мету: викладач повинен мати мету від-

творення відео для студентів: у нього повинна 
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бути мета змусити студентів давати коментарі 
та практикуватися розповідати історію, вести об-
говорення питання. Треба дати студентам кон-
кретне завдання під час перегляду, щоб вони зо-
середилися на відео;

• довжину: незалежно від рівня підготовки 
студентів, вони можуть не впоратися з великим 
відрізком відразу. Викладачі повинні уникати їх 
перевантаження. Відрізок відео не повинен пе-
ревищувати 5 хвилин. Короткими відео легше 
керувати і вони можуть бути відправною точкою 
для ряду вправ. Викладач повинен розробити 
вправи, щоб утримати увагу своїх студентів;

• швидкість: викладач повинен оцінити час, 
який необхідний студентам для виконання кож-
ного виду завдань, і скільки разів доведеться 
знову показувати відео. Він повинен перегляну-
ти відео і визначити час для кожного виду вправ;

• контекст: якщо відео є продовженням або 
частиною історії, викладач повинен поставити 
на паузу на тій частині, де починається відрізок, 
коротко окреслити сюжет, персонажів або ситу-
ацію, якщо необхідно, показати частину відео, 
щоб виявити діючих осіб та сюжет. 

Мовлення не фіксується, але постійно зміню-
ється, так само і ЗМІ; телебачення, радіо і газети, 
які є надзвичайно багатим джерелом викорис-
тання мови (мовлення). Для того, щоб розвива-
ти комунікативну компетенцію, частиною якої 
є сприймання іноземної мови на слух, потрібне 
використання сучасних технологій в аудиторії. 
Саме тому сьогодні така розповсюджена тенден-
ція до використання сучасних технологій та при-
строїв та їх інтеграція в навчальний план. Зо-
крема, використанню відеороликів приділяється 
все більше уваги в останніх дослідженнях з інте-
грації технологій у навчальні програми для ви-
кладачів [1; 10].

Безсумнівним є той факт, що відео є одним 
з кращих матеріалів, які дають змогу студентам 
практикувати те, чому вони навчилися за допо-
могою різних методів. Canning – Wilson описує 
відео як форму спілкування, і вона може бути 
досягнута без допомоги мови, так як ми часто 
взаємодіємо жестами, зоровим контактом і мі-
мікою, щоб передати сенс. Таким чином, цілком 
очевидно, що подібні матеріали представляють 
повноцінні комунікативні ситуації за допомогою 
динамічного, безпосереднього і доступного поєд-
нання звуку та відео. Студенти контекстуалізу-
ють мову, яку вони вивчили [5; 3].

Іншими словами, вони можуть бачити і чути 
тих, хто виступає у діалогах; їх вік, їх стать, мож-
ливо, їхні стосунки один з одним, спосіб того, як 
вони вдягаються, соціальний статус, те, що вони 
роблять, і, можливо, їхні почуття. Більш того, як 
раніше згадувалося, паралінгвістичні ознаки, 
такі як міміка або жести рук, забезпечують звуко-
ві ключі інтонації. Студенти також можуть бачи-
ти субтитри на екрані, щоб вони могли з'ясувати, 
чи є ситуація формальною чи неформальною.

Відео також може урізноманітнювати на-
вчальний процес, тому що для його використан-
ня застосовується більше одного методу. Це не 
тільки зробить заняття цікавішим, але й допо-
може студентам з різними стилями навчання. 
Багато студентів-візуалів відчувають себе ви-
ключеними під час звичайного заняття, але мо-

жуть отримати користь від відео, оскільки вони 
можуть слухати відео більше одного разу [6; 8].

Оскільки відео можна переглядати знову 
і знову, це може забезпечити повторення мате-
ріалу. Відео звертається до широкого кола тих, 
хто вивчає мову. Студенти позитивно ставлять-
ся до телебачення та відео. Воно розглядається 
як «сучасне» у порівнянні з книгами. Набагато 
зручніше переглядати відео, ніж читати книги. 
Багато студентів можуть побачити міжкультурні 
ситуації. Це підвищує їхню довіру до нових ситу-
ацій на новій мові.

Автентичні відеоматеріали пропонують більшу 
різноманітність зразків мови і мовлення, вклю-
чаючи різні регіональні акценти, загальновжи-
вану і спеціальну лексику, ідіоми і т.д., причому 
в реальному контексті, як їх використовують носії 
мови. Вони забезпечують широкі можливості для 
оволодіння іншомовною культурою. У той же час 
ці відеоматеріали орієнтовані головним чином на 
студентів з хорошою мовною підготовкою, так як 
для початківців перегляд відео може викликати 
значні труднощі, пов'язані зі швидкістю мови, її 
індивідуально-типологічними характеристика-
ми, діалектами, фоновими шумами і т.д. [4; 9].

Важливо відзначити, що автентичні відеома-
теріали мають різні методичні особливості. Згід-
но жанрово-тематичної спрямованості їх можна 
розділити на 3 групи:

• розважальні програми (драматичні твори 
всіх видів, шоу, «музичне» відео, спортивно-роз-
важальні програми та ін.);

• програми, що базуються на фактичній інфор-
мації (документальне відео, теледискусії й ін.);

• «короткі програми» (shorties), тривалістю 
від 10 секунд до 10-15 хвилин (новини, прогноз 
погоди, результати спортивних змагань, реклам-
ні оголошення і ін.) [4; 8].

Використання відео на заняттях з англійської 
мови сприяє індивідуалізації навчання і розвит-
ку мотивованості мовленнєвої діяльності сту-
дентів. Ще однією перевагою відеофільму є сила 
враження й емоційного впливу на студентів. 
Тому головна увага має бути спрямована на фор-
мування у студентів особистісного ставлення до 
побаченого. Успішне досягнення такої мети мож-
ливе лише при систематичному показі відео.

Для викладача, застосування відеоматеріалів 
відкриває безмежне поле діяльності для органі-
зації роботи над найрізноманітнішими темами, 
на різних рівнях навчання.

Вибір відеоматеріалу для заняття з іноземної 
мови залежить, головним чином, від рівня сту-
дентів. Один і той же рекламний ролик, напри-
клад, може бути використаний на різних рівнях 
навчання, тільки мета і завдання його викорис-
тання будуть різними. Оптимізація процесу на-
вчання говорінню, як і підвищення мотивації 
студентів, є важливими завданнями викладача.

З точки зору методики, навчальний фільм 
(відеофільм) – це спеціально підготовлене в ме-
тодичному і режисерському плані аудіовізуаль-
ний засіб навчання, призначений для створення 
природних ситуацій мовного спілкування і воло-
діє великою силою емоційного впливу на студен-
тів за рахунок синтезу основних видів наочності 
(зорової, слуховий, моторної, образної, екстра-
лінгвістичною й ін.).
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Отже, основним призначенням відео та філь-

мів є активізація мовленнєвої діяльності студен-
тів в процесі оволодіння мовним матеріалом за 
допомогою моделювання відповідних мовних си-
туацій. Крім того, окрім усіх пристроїв для від-
творення відео та фільмів, що використовуються 
на занятті, не можна обійтися без підручника 
(або зошита), в якому студенти виконують певні 
вправи в процесі роботи з відео курсом.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Підводячи підсумок викладеного, 
можна стверджувати, що навчальні відеоресурси 
і мультимедіа розкривають широкі можливості 
для активної роботи в процесі формування мов-
них навичок і умінь студентів і роблять навчаль-
ний процес оволодіння іноземною мовою прива-
бливим для студентів.

Ефективність використання відеоресурсів 
у навчанні мови залежить не тільки від точного 
визначення його місця в системі навчання, але 

і від того, наскільки раціонально організована 
структура відеозанять, як узгоджені навчальні 
можливості відео з завданнями навчання.

Застосування відеоматеріалів сприяє підвищен-
ню якості засвоєння знань на заняттях професійної 
іноземної мови та дозволяє дати студентам наочне 
уявлення про життя, традиції, мовні реалії англо-
мовних країн і розвиває мовну діяльність студентів.

Використання відеоматеріалу допомагає за-
повнити відсутність іншомовного мовного се-
редовища, розширює кругозір, а також виховує 
естетичний смак у студентів.

Відео матеріали дають можливість вивчити 
і пізнати культуру і традиції народів, що ви-
вчається та є важливим фактором. До остаточ-
ної мети навчання іноземної мови відноситься 
формування міжкультурної комунікативної 
компетенції, і при використанні відео технології 
можна досягти ефективних результатів у процесі 
досягнення цієї мети.
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