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Характеристики класифікацій та критерій відбору відеоматеріалів для 

формування аудитивної компетентності учнів старшої школи 

 

У методології існують різні підходи до класифікації  відеоматеріалів у 

залежності від критеріїв, що покладені в їх основу. Так, Банкевич Л.В., 

Шеленгер І.А., Платонова І.Б., Прессман Л.П., Щербакова І.А. пропонують 

таку класифікацію: 

1. За метою створення: 

 спеціально створені для навчальних цілей відеоматеріали;  

 адаптовані для навчальних цілей не учбові відеоматеріали;  

 професійно зняті на замовлення навчального закладу 

відеоматеріали; 

 самостійно зняті за своїм сценарієм відеоматеріали. 

2. За рівнем оригінальності: автентичні, напів-автентичні й 

укладені (навчальні) відеоматеріали. Перевагою автентичних є те, що вони є 

зразками реальної комунікації з усіма властивими їй характеристиками: 

перебивання, повтори, виправлення, недомовка, надмірна емоційність, 

образність, менш чітка організація синтаксису тощо, що ускладнює 

розуміння. Легшими для навчання є напівавтентичні матеріали, автентичні 

за своєю природою, але скорочені й модифіковані. Найлегшими є навчальні 

аудіотексти, укладені вчителем, оскільки в них враховується мовленнєвий 

досвід конкретного вікового контингенту учнів, а також навчальні функції 

опор та орієнтирів [1]. 



3. За жанром: художній фільм, відеореклами, мультфільми, 

відеокліпи, блоки новин, фрагменти ток-шоу, спортивні та історичні хроніки, 

фрагменти документальних фільмів і т. д.. 

4. За кількістю охоплених тем: одно- та багатотемні. 

5. За дидактичним призначенням: інструктивні, ілюстративні, 

інструктивно-ілюстративні. 

6. За структурою і ступенем закінченості: цілісні і фрагментарні. 

7. За умовами використання відеоматеріалів: матеріали для 

роботи під керівництвом викладача і матеріали, призначені для самостійної 

роботи учнів. 

Вибір того чи іншого відеоматеріалу залежить від мети, яку переслідує 

вчитель. Залежно від комунікативного завдання вчені (Н. Н. Сергєєва, 

А. Н. Чикунва) розрізняють 3 типи відеоматеріалів для навчання: 

1. З розумінням основного змісту. Передбачає передусім розуміння 

учнем теми та найсуттєвіших деталей запису. Вчені вважають, що для цього 

учневі старшого класу достатньо зрозуміти 75% його інформації за умови, 

що решта 25% не містить ключової інформації, суттєвої для розуміння всього 

змісту відеоматеріалу. Цей вид аудіювання передбачає сформованість в учня 

вмінь прогнозувати зміст відеоматеріалу за його заголовком, здогадуватись 

про значення незнайомих лексичних одиниць, ігнорувати окремі лексичні 

одиниці, які не перешкоджають розумінню основного змісту, визначати 

смислові частини тексту та зв’язки між ними тощо. 

2. З метою пошуку необхідної інформації чи інформації, яка 

цікавить. Передбачає розуміння учнем конкретної інформації, яка може бути 

задана вчителем або пов’язана з інтересами учня. Учень повинен швидко 

знайти потрібну інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу, 

намагаючись зрозуміти інформацію повністю або її основний зміст (залежно 

від комунікативної настанови). Цей вид аудіювання передбачає 

сформованість в учня вмінь орієнтування в логіко-смисловій структурі 

аудіотексту, знаходження та вибору нової чи заданої інформації, об’єднання 



в логічне ціле здобутої інформації з кількох аудіоджерел згідно з конкретним 

завданням.  

3. З повним (детальним) розумінням змісту відеоматеріалу. 

Передбачає розуміння учнем максимально повної й точної його інформації. 

Цей вид аудіювання отребує сформованості в учня вмінь поєднувати 

аудіювання з нескладною мнемічною та логіко-смисловою діяльністю, 

оцінювати й зіставляти здобуту інформацію зі своїм досвідом.  

К. Едельхоф пропонує орієнтуватися власне на учнів, їх потреби, 

знання, досвід. Ж. Л. Вітлін вказує на важливість краєзнавчої мотивації учнів 

(тобто на їх зацікавленість та емоційний вплив, який здійснить на них 

матеріал). Л. П. Полушина виокремлює дещо інші критерії: цікавість та 

доступність (розуміння), яка визначається рівнем реальних навчальних 

можливостей учнів [2]. 

Таблиця 1.1. 

Вимоги до відеозапису як засобу аудіювання у старшій школі 

Тривалість запису приблизно 5–7 хвилин 

Кількість слухачів до 16 учнів 

Тематика та, яка відповідає індивідуально-

психологічним особливостям учнів, 

вимогам чинної програми та 

Європейським рекомендаціям щодо 

мовної освіти 

Структура відеоматеріалу Наявність вступу, основної частини та 

висновку 

Складність відеоматеріалу Достатній рівень складності (наявність 

близько 5% незнайомої лексики, не 

занадто повільний темп мовлення – 

близько 140–145 слів/хвилину) 

 



Виходячи із вищесказаного, робимо висновок, що основними 

критеріями вибору відеоматеріалу для формування аудитивної 

компетентності учнів старшої школи є: 

1. Автентичність. Автентичними є матеріли, які носії мови 

продукую для носіїв мови, тобто власне оригінальні тексти, що створюються 

для реальних умов спілкування, а не для навчальних ситуацій [3]. 

Відеоматеріал повинен бути автентичним (за джерелом породження 

інформації), оскільки тільки автентичний матеріал може бути досить 

достовірним як в лінгвістичному, так і соціокультурному  аспекті. Методисти 

наголошують, що: 

 використання спрощених матеріалів може в подальшому 

призвести до труднощів сприймання реального живого мовлення; 

 занадто адаптовані матеріли втрачають характерні ознаки тексту, 

авторську індивідуальність та національну специфіку; 

 автентичні матеріли органічні, відносяться до різних стилів та 

жанрів. Робота з ними викликає в учнів зацікавленість; 

 автентичні матеріли є засобом навчання культури країн, мова 

яких вивчається; 

 автентичні матеріли ілюструють функціонування мови у тій 

формі, яка прийнята її носіями у природному соціальному контексті. 

Проте не кожен автентичний текст може виступати у ролі навчального. 

Саме тому, на думку вчених, допустимою є адаптація автентичних 

відеоматеріалів для відповідності матеріалу цілям навчання, рівню володіння 

іноземною мовою.  

2. Функціональність. Цей критерій передбачає співвіднесеність 

автентичних відеоматеріалів з певною сферою, темою і ситуацією 

спілкування (з урахуванням програми), для яких він є репрезентативним.  

3. Пізнавальна цінність та новизна інформації. Цей критерій 

орієнтує на врахування інтересів, потреб учнів конкретної цільової групи. 

Інформація повинна бути цікавою та новою для учнів. 



4. Доступність за змістом. Відеоматеріал, у якому події 

викладаються у логічній смисловій послідовності, сприймається легше, ніж 

текст, у якому присутні відхилення від теми. Спрощує сприйняття тексту 

конкретне окреслення особливо значущих моментів (наприклад, конкретний 

перелік тем, про які йтиметься мова), а також близька слухачеві тематика. 

5. Доступність за мовним матеріалом. Учень старшої школи може 

адекватно сприйняти та зрозуміти матеріал у тому випадку, якщо він знає 

значення більшої частини почутих лексичних одиниць. Для оптимального 

розуміння матеріалу відсоток незнайомих слів у даній шкалі не повинен 

перевищувати 3–5%.    

6. Сучасність матеріалу. Він повинен містити сучасну лексику та 

актуальну для учнів інформацію. Зображувана ситуація, персонажі та 

обставини повинні бути природними. Навчання природній, сучасній 

іноземній мові можливе лише за умови використання матеріалів, взятих з 

життя носіїв мови або складених з урахуванням особливостей їх культури та 

менталітету відповідно до їх мовних норм. 

7. Відповідність віковим особливостям учнів та їх мовному 

досвіду в рідній та іноземній мові. Запропонований відеоматеріал повинен 

бути пов’язаний із тематикою, яка цікава учням старшої школи (професійна 

сфера, особистісні стосунки тощо). Обсяг та тривалість матеріалу повинні 

бути адекватними та посильними для сприйняття та запам’ятання. Крім того, 

відеоматеріал має пропонувати поняття, які відомі (чи можуть бути 

зрозумілі) учням, а також відповідати рівню володіння іноземною мовою. 

8. Наявність різних форм мовлення та типів (монолог, діалог або 

діалог та монолог одночасно).  

9. Наявність надлишкової інформації: вставних слів, повторів, 

синонімічних виразів, контактувальних слів, позамовних елементів 

мовлення, елементів риторичної стратегії (пауз, повторень, 

переформулюваннь). 

10. Здатність матеріалу викликати емоційний відгук. 



11. Методична доцільність. [4].  

12. Відповідність структури. Матеріал має містити експозицію та 

мати чітке формулювання головної думки на початку, в кінці чи у заголовку 

тексту. Він повинен представляти різні форми мовлення: Описи, ознаки та 

події повинні бути об'єднані загальною темою. Проте варто враховувати, що 

старшокласники набувають рівень В1 (та вже мають рівень володіння А2). 

Саме тому вдалий варіант для них – коли логічні зв’язки між окремими 

фактами є нестійкими, уможливлюється їх перестановка, через що в 

матеріалі складно миттєво виділити головне й другорядне. 

Окрім представлених критеріїв, відеоматеріали мають відповідати 

певним технічним критеріям і за своєю формою. Зокрема: 

1.  Вимоги до зйомки: 

 зображення і звук повинні бути чіткими і якісними; 

 необхідна наявність великих планів мовців і поєднання їх із 

загальними планами з показом ситуацій; 

 міміка персонажів повинна бути видна чітко; 

 необхідна наявність сцен з використанням жестів, реакцій 

слухачів в різних ситуаціях. 

2. Вимоги до мови персонажів та їх мови відеоматеріалу в 

цілому: 

 на початковому етапі роботи з відео мова повинна 

прослуховуватися досить ясно, без сторонніх і фонових шумів; 

 мова повинна бути достатньо чіткою і не дуже швидкою; 

 бажано, щоб акцент або діалект мовця був зрозумілий учням. 

 мова повинна бути сучасною, відповідати вимогам і нормам 

літературної мови, з тих областей, з якими найчастіше доводиться стикатися 

учням (проте, у багатьох випадках даний вибір визначається завданням 

уроку); 

 необхідна наявність природних пауз між висловлюваннями; 



 жаргонні вирази і вигуки повинні бути досить короткими і не 

дуже складними для розуміння; 

 текст не повинен бути перевантажений новими словами, 

виразами і незнайомими жестами. 

3. Вимоги до тривалості сюжетів: 

 сюжети повинні займати не більше 10-15 хвилин або ділитися на 

смислові відрізки, які можна повторювати кілька разів за період уроку; 

 всі відрізки повинні мати закінчений сюжет. 

4. Вимоги до змісту: 

 ситуації повинні бути типовими, такими, які можуть зустрітися 

учням на практиці; 

 добре, якщо сюжет згодом можна буде переказати у вигляді 

закінченої розповіді, з якою можна працювати далі в інших формах; 

 для уроку можуть бути обрані навчальні, художні, рекламні 

фільми, передачі новин та інші сюжети [5]. 

Розвиток сучасних технологій дозволяє учителеві самостійно підбирати 

відеоматеріали практично будь-якої форми та змісту. Причому це можуть 

бути не лише ліцензійні фільми/відеоролики, підготовані суто для 

навчальних цілей, але й відеозаписи, взяті із відкритих джерел, які 

відпвідають вищеперерахованим критеріям.  
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