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Abstract. The conference paper deals with the use of video technologies in 

teaching English at universities. A connection between visual aids, memory processes 

and recall of previously received knowledge, which is created at the English lesson with 

the help of video technologies, is reviewed. The work contains peculiarities of visual 

media use at universities, including movies and clips, as well as listed advantages of use 

of the authentic English videos at the English lessons. Recommendations for teachers of 

foreign languages are also provided to ensure the correct use of audio-visual materials at 

their lessons.  

 

Із кожним днем новітні технології стають усе цікавішими й кориснішими. 

Без них вже неможливо уявити собі наше життя в даний час. Не є виключенням і 

сфера освіти, особливо у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Одним із 

найдоступніших і найпродуктивніших засобів навчання є відео. Найчастіше його у 

ВНЗ можна представляти на заняттях за допомогою такого технічного засобу як 

персональний комп’ютер або ноутбук. 

У Європі, за даними Європейського союзу [2], вже близько 90% викладачів 

використовують інформаційно-комунікаційні технології для підготування занять, 

а у США Офіс освітніх технологій навіть розробив «План національної освітньої 

технології» [6] для  трансформації освіти через можливості технологій. У зв’язку з 

цим дуже правдивими були слова М. Пеграма про те, що «технологія та освіта 

мають тісно пов’язане майбутнє» [7, с. 5]. 

Вивчення іноземної мови має бути тісно пов’язаним із комунікацією, а ті, 

хто вивчають мову, повинні мати ціль, привід, для спілкування нею. Так А.  Тавель 



[9], викладач англійської мови з Каїру, стверджує у своїй праці, що недостатньо 

просто пояснити мовні правила студентам і дати їм тест, треба навчати іноземній 

мові на прикладах ситуацій із реального життя. Таким чином, в умовах 

неможливості практикування говоріння та слухання мови, що вивчається, в країні, 

де вона є рідною, відео стає незамінним  помічником для демонстрації вживання в 

повсякденному житті англійської, і будь-якої іншої, мови. Воно значно покращує 

вміння аудіювання, адже ми рідко сприймаємо розмову лише через голоси, що 

беруть у ній участь, зазвичай ми бачимо тих осіб, які говорять; проте на заняттях 

студентів просять саме прослухати діалог, хоча якщо додати до нього 

відеосупровід, це значно посилить продуктивність розуміння того, про що йде 

мова.  

Дослідники Р.Н. Шепард і Л.А. Купер [8], а також Р.Е. Маєр і Дж.К. Галліні 

[4] у своїх працях поділяють думку про те, що існує зв’язок між візуальними 

засобами, процесами пам’яті та пригадуванням попередньо отриманих знань.  Це 

підтверджує й дослідник К. Аллам [3, с. 11-12], якою було помічено, що хоча 

підбір і планування використання звукового відео для пояснення певної теми на 

занятті є нелегким, воно надзвичайно ефективне в зацікавленні студентів і 

залученні їх до роботи, а відеоматеріали в цілому дозволяють у подальшому 

розвинути вміння дослідження, роботи в команді, вирішення проблем, оволодіння 

технологіями, включаючи професійні, та покращити організаційні навички.   

Мультимедіа можна використовувати як на занятті, так і в позакласний час 

для закріплення отриманих знань [5, с. 93]. На парах викладачі іноземної мови 

можуть за допомогою відеотехнологій демонструвати, яким чином 

використовується, скажімо, англійська мова, в усіх контекстах, з усіма 

професійними термінами, висловами й оборотами, а також акцентами вимови,  

показувати, як працює певний прилад чи технологія; і все це з поясненням 

«живою» мовою, тобто саме такою, якою це робиться спеціалістами в галузях, 

фахівцями яких студенти стануть у майбутньому. Це неоціненна практика 



аудіювання, результати якої принесуть користь навіть на заняттях із фахових 

предметів. На парах із англійської мови короткі фільми й уривки записів можна 

переглядати будь-яку кількість разів для роз’яснення концептів, що стосуються, 

наприклад, складних інженерних процедур, і виведення студентів до дискусії.  

Емпіричні дослідження показують, відповідно до П.С. Коуена [1], що 

візуальні медіа роблять концепти доступнішими для людини, ніж текстові 

матеріали, і легше пригадуються в майбутньому. Дослідник Д.Т. Віллінгем [11], у 

своїй роботі задає просте питання «Чому студенти пам’ятають усе, що показують 

по телебаченню, але забувають те, що слухають на заняттях?» – тому що візуальні 

медіа допомагають їм зберігати у пам’яті концепти й ідеї у вигляді зображень.  

Існують такі переваги відео [10]: 1) велика кількість джерел і типів записів, 

кожний з яких спроможний пояснити необхідні поняття, процеси тощо за 

короткий період часу; 2) ознайомлення студентів із сучасними технологіями, 

технікою й процесами; 3) поєднання інформації, вивченої на занятті, з її втіленням 

і застосуванням у житті; 4) допомагає привернути і підтримувати увагу осіб, які 

навчаються, до теорії та концептів, що вивчаються, а також продемонструвати їх у 

дії; 5) за їх допомогою студенти можуть розвивати аналітичні здібності, 

аналізуючи відео, в яких демонструється матеріал, що вивчається.   

Якщо студенти недостатньо проінформовані про те, що їм треба буде 

вивчити, є велика вірогідність того, що вони матимуть труднощі поєднання цілей 

заняття, скажімо, англійської мови з відео, яке їм представлене для опрацювання. 

Тому, обов’язковою складовою перегляду мультимедіа є визначення етапу 

заняття, на якому воно буде показуватися. 

Порадами викладачам щодо правильного використання відео на заняттях із 

іноземної мови є [10]: 1) встановлення чіткого зв’язку між тим, чого прагнете 

навчити студентів, і медіа; 2) ефективна інтеграція аудіо-візуальних матеріалів у 

навчальний план; 3) використання субтитрів під час перегляду відео; 4) бути 

підготовленими (у випадку, якщо обладнання не працюватиме, слід бути готовим 



продовжити роботу на занятті, не завдаючи шкоди навчальному плану); 

5) постійно оцінювати розуміння студентів.  

Отже, відео, за умови правильного застосування, відіграє важливу роль на 

заняттях із іноземних мов, особливо в немовних, технічних, університетах, 

студенти яких часто вивчають новітні технології, прилади й механізми, наприклад, 

на інженерних факультетах. За допомогою аудіо-візуальних матеріалів, скажімо, 

англійською мовою особи, які навчаються, зможуть наглядно побачити, що  ж за 

концепти й теми вони вивчають на лекціях по спеціальності, а також на заняттях із 

іноземної мови. Їм стануть зрозумілими найдрібніші особливості, які повністю 

чітко неможливо пояснити в написаному тексті. А зображення, які вони побачать, 

зафіксують у пам’яті в наочному вигляді всі поняття, які студенти вивчали до 

цього лише «на папері», а також ті, які вони неправильно інтерпретували чи важко 

згадували до перегляду аудіо-візуальних матеріалів. Але найголовніше, студенти 

зрозуміють, що їх майбутня професія є корисною у всьому світі, а не лише на 

батьківщині, адже на відеозаписах можна часто побачити й успішних фахівців-

іноземців. Це дасть студентам, яких ми навчаємо, величезний стимул до 

вдосконалення їх іншомовної компетентності. 
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