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Метою нашого дослідження виступає обґрунтування методики проведення 

уроку із використанням відеоматеріалів на уроках англійської мови для учнів 

загальноосвітніх шкіл, та на основі цього здійснення методичної оцінки 

використання фільмів у вивченні англійської мови.

Об'єктом дослідження виступає відеофільм як інтерактивний дидактичний 

засіб на уроках з англійської мови. 

Предметом аналізу є методичні шляхи використання дидактичного 

потенціалу відеофільмів в межах шкільного уроку.

Завдання, які будуть вирішуватися в ході проведення дослідження: 

1. Схарактеризувати використання сучасних інформаційних технологій у 

навчанні іноземної мови; 

2. Описати використання відеоматеріалів на уроках англійської мови; 

3. Проаналізувати види фільмів для уроків англійської мови; 

4. Здійснити методичну оцінку використання фільмів у вивченні англійської

мови. 

Практична значущість роботи полягає в тому, що напрацьований матеріал

щодо методичної оцінки використання фільмів у вивченні англійської мови

можна використовувати для оновлення багатьох позицій в розумінні ролі

інноваційних методів навчання іноземної мови в сучасній школі. 



Інформаційні технології, як показують дослідження, підвищують мотивацію 

навчання, розширюють навчальні можливості вчителя, роблять педагогічну і 

навчальну діяльність більш ефективною, розширюють межі освітнього простору, 

розвивають пізнавальні можливості учнів, насичують педагогічний процес 

електронними ресурсами.
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Відеофільми для уроків англійської мови повинні відповідати 

ряду критеріїв. 

По-перше, відео повинне містити мовний матеріал, що розкриває 

досліджувану тему і передавати як набір базової лексики, так і додаткової, 

включаючи, наприклад, ідіоматичні фрази. 

По-друге, звук і зображення повинні бути хорошої якості. 

По-третє, відео повинне містити великі плани, де чітко видно міміку і жести 

мовця. 



При роботі з відеоматеріалом в методиці навчання іноземних мов виділяють 

три основних етапи:

Перед переглядом Перегляд фільму Після перегляду

1) вправи на 

прогнозування того, 

про що мова піде у 

фільмі за назвою, 

ключовими словами;

2) асоціограми;

3) прямі запитання.

1) відповіді на запитання 

вчителя за змістом;

2) тестування

3) порушення логічного 

ланцюжка подій: вправи на 

відновлення хронологічної 

ланцюжка подій;

4) рольова гра: діалог чи 

полілог з програвання 

фільму, але без звуку;

5) переказ сюжету;

6) характеристика головних і 

другорядних дійових осіб;

7) визначення належності 

реплік  героям.

1)вправи на висловлення 

власної думки,

2) вираження оцінки 

фільму і його героїв,

3) переказ сюжету 

фільму,

4) історія-продовження 

фільму,

5) висловлення основної 

ідеї, проблеми фільму і 

його героїв.



Методи роботи з відео 
«Vision on / Sound off». 

Даний прийом передбачає перегляд відео при

ввімкненому зображенні і вимкненому звуці.

«Back to the screen». У даній вправі одна 

людина з пари сидить спиною до екрану, 

а інша бачить зображення з вимкненим 

звуком. Завдання другого учня  –

розповідати, що відбувається на екрані. 



«Observe and write»

Учням пропонується подивитися короткий,

але насичений діями уривок, а потім

написати звіт про побачене.

«Observe and guess»

Під час перегляду відео вчитель

робить паузи і пропонує учням

вгадати, що буде далі.



Доцільність використання відео в навчальному процесі пояснюється:

1) доступністю відеоматеріалів;

2) технічними можливостями відео;

3) психологічними особливостями впливу відеоматеріалів на студентів;

4) можливістю реалізації методичних цілей з розвитку навичок і умінь 

сприйняття і розуміння англійської мови на слух, а також розвитку мовних 

навичок.




