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The article deals with the role of authentic videos in teaching English at technical universities. 

The positive aspects of audiovisual aids' influence, concerning the engagement of both (left and right) 

hemispheres of the human brain, are reviewed. The main attention of the article is paid to the benefits 

of using authentic video materials for language learning and teaching, as well as the advantages of 

using videos at the English language lessons at technical universities. The work contains lists of goals 

of authentic videos use at the English lesson. The meaning of the notion “classroom management” is 

defined. The proposed paper also presents conditions for the good foreign language learning 

environment in the classroom. The most appropriate sources from which to select videos or their 

fragments for a technical university’s English lessons are provided. The criteria of video selection, 

which must be taken into account while preparing for the English teaching-learning process, can be 

found in the article. The basic ways of how to use videos at the English for Specific Purposes lessons in 

non-linguistic higher educational institutions are given closer to the end of the article. In order to reach 

the lesson’s objectives, it is necessary to create a sequence of interrelating activities at different stages 

of the lesson, which are opening, sequencing, and closing. Recommendations for work at each of the 

above-mentioned steps, using videos, are presented. 
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М. В. Шевченко. Роль автентичних відео в навчанні англійської мови в технічних 

університетах 

Стаття присвячена ролі автентичних відео в навчанні англійської мови в технічних 

університетах. Розглядаються позитивні особливості впливу аудіовізуальних засобів, які 

задіюють обидві (ліву та праву) півкулі людського мозку. В статті головна увага присвячена 

перевагам використання автентичних відеоматеріалів для навчання й вивчення іноземної мови, а 

також позитивним сторонам використання відеозаписів на заняттях з англійської мови в 

технічних університетах. Праця містить список цілей, яких можна досягнути завдяки 

використанню відео на заняттях із англійської мови. Значення поняття «управління аудиторією» 

(“classroom management”) пояснюється. В роботі, що пропонується, також розглядаються 

передумови для створення позитивного середовища навчання іноземної мови в університетській 

аудиторії. Надається перелік найбільш підходящих джерел, з яких можна вибирати ціле відео 

або фрагменти. У праці можна знайти критерії відбору відеозаписів, які треба враховувати під 



час підготовки процесу навчання-вивчення англійської мови. Оскільки більшість технічних 

університетів не мають обширної бази для навчання іноземної мови з використанням 

автентичних відеоматеріалів, викладачу необхідно самостійно шукати й готувати аудіовізуальні 

засоби для роботи на занятті, таким чином наприкінці наводяться основні варіанти 

використання відео на заняттях із технічної англійської мови в немовних вищих навчальних 

закладах. Для того, щоб досягти поставленої мети, необхідно створити послідовність 

взаємопов’язаних видів роботи на різних етапах заняття. Ними є початок, основний етап і 

заключна частина. Рекомендації стосовно роботи на кожному з них із використанням відео 

аналізуються в цій статті.  

Ключові слова: відео, аудіовізуальні матеріали, автентичні, англійська мова, технічні 

університети, англійська мова для спеціальних цілей. 

 

М. В. Шевченко. Роль аутентичных видео в обучении английскому языку в технических 

университетах 

Статья посвящена роли аутентичных видео в обучении английскому языку в технических 

университетах. Главное внимание уделяется преимуществам использования видео во время 

обучения иностранному языку и его изучения, особенно на занятиях в технических 

университетах. Также рассматриваются  положительные особенности влияния аудиовизуальных 

средств, которые задействуют оба (левое и правое) полушария мозга человека. Работа содержит 

список целей, которых можно достичь, используя видеозаписи на занятиях английского языка, 

перечень наиболее подходящих источников целых видео или фрагментов, предпосылки 

создания позитивной среды обучения в университетской аудитории, а также объяснение 

значения такого понятия как «управление аудиторией» (“classroom management”). В статье 

можно найти  важные критерии отбора видеозаписей и основные варианты их использования на 

занятиях по техническому английскому языку в неязычных высших учебных заведениях. Для 

того чтобы достичь поставленной цели, необходимо создать последовательность 

взаимосвязанных видов работы на разных этапах занятия – начальном, основном и  

заключительном. Рекомендации по работе на каждом из них, используя видео, анализируются в 

этой статье.  

Ключевые слова: видео, аудиовизуальные материалы, аутентичные, английский язык, 

технические университеты, английский язык для специальных целей. 


