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вітчизняної освіти. 
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Інтеграція України у світове співтовариство, розвиток 
міжнародних відносин та поява численних міжнародних 
виробничих, наукових, освітніх і культурних проектів ви-
сувають нові вимоги до організації підготовки фахівців. 
Все більш широко сьогодні застосовуються сучасні техні-
чні засоби навчання англійської мови, серед яких особливу 
роль відіграють автентичні матеріали, зокрема ресурсу ка-
налу You Tube. Значний потенціал цього засобу навчання у 
забезпеченні ефективності процесу формування лексичної 
компетентності пов’язаний із наявністю соціокультурного 
контексту, у якому лексика вживається носіями мови. Ва-
жливим етапом роботи викладача з автентичними відеома-
теріалами каналу YouTube є процес їх відбору, враховуючи 
принципи та критерії відбору автентичних відеоматеріалів 
для формування англомовної лексичної компетентності 
студентів. 

Автентичними вважаємо ті матеріали, які використо-
вуються у реальному житті тих країн, де розмовляють тією 
чи іншою іноземною мовою, а не є спеціально створеними 
для навчання іноземній мові. Відповідно, під автентични-
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ми відеоматеріалами (АВМ) розуміємо призначені для но-
сіїв мови відеозаписи, що поєднують у собі візуальний та 
звуковий ряди, містять лінгвістичну та екстралінгвістичну 
інформацію про різні сфери життя іншомовного суспільст-
ва та не є спеціально створеними навчальними матеріала-
ми. Саме завдяки своїй автентичності такі матеріали дають 
можливість отримати правдиву та актуальну інформацію 
про спосіб життя, традиції та звичаї представників країни, 
мова якої вивчається, через знайомство з їхньою поведін-
кою в конкретних ситуаціях спілкування. Ефективним за-
собом навчання іноземній мові АВМ є і з точки зору лінг-
вістики, адже вони відтворюють основні характеристики 
процесу усного спілкування, а саме: лексичні та граматич-
ні мовні одиниці, фонетичне та інтонаційне оформлення 
висловлювань, паралінгвістичні та екстралінгвістичні фак-
тори, темпоральний зв’язок із ситуацією спілкування, кон-
такт із співрозмовником [1]. 

На основі власного досвіду при викладанні англійської 
мови, маємо підстави стверджувати про наявність трудно-
щів організації процесу навчання англійській мові засоба-
ми АВМ каналу You Tube. Отже, для зняття можливих 
труднощів, що можуть виникнути у зв’язку з непристосо-
ваністю АВМ до сприйняття студентами, які вивчають ан-
глійську мову, вважаємо важливим враховувати принцип 
автентичності, який є одним із ключових принципів фор-
мування комунікативної компетентності. Реалізація його 
відбувається за трьома аспектами: 1) у відборі автентичних 
матеріалів; 2) у використанні методики роботи з автентич-
ними матеріалами; 3) у моделюванні автентичного спілку-
вання в навчальному середовищі. 

Кількість онлайн-матеріалів та ресурсів на YouTube 
вражає. Однак автентичність такого матеріалу, яка перед-
бачає його непристосованість для сприйняття студентами, 
які вивчають англійську мову, може створювати низку 
проблем, таких як: невідповідність лінгвістичних характе-
ристик АВМ вимогам нормативності та зразковості мови, 
невідповідність рівню іншомовної компетентності студен-
тів тощо. Для вирішення проблем застосування АВМ у на-
вчальному процесі та підвищення його ефективності ви-
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кладач має попередньо методично обробити АВМ, що 
включає відбір АВМ на основі відповідних критеріїв і 
принципів [2]. Виокремлюємо такі провідні критерії та 
принципи відбору АВМ каналу You Tube: 

• відповідність мовної складності етапу навчання в ра-
мках програмних вимог, що передбачає відбір навчального 
матеріалу з урахуванням ступеня його складності для 
сприйняття, репродуктивної і в подальшому продуктивної 
навчальної роботи студентів; 

• відповідність змісту поточним навчальним цілям та 
професійним інтересам студентів;  

• інформаційна цінність матеріалу, актуальність тема-
тики; 

• відповідність комунікативній тематиці, що передба-
чає відповідність змісту відео програмі навчання та є оди-
ницею розгортання тематичної стратегії; 

• мовна насиченість, різноманітність використання ле-
ксичних одиниць і мовних конструкцій; 

• співвідношення звукового і зорового ряду; 
• якісність звукового художнього оформлення; 
• критерій зразковості, що передбачає відбір автентич-

них матеріалів як одиниці навчання з точки зору розкриття 
теми, демонстрації розгортання композиції, презентації 
структури певного функціонально-смислового типу мови; 

• критерій жанрового розмаїття матеріалів, що може 
мати на увазі стимуляцію інтересу студентів до нетради-
ційних навчальних матеріалів; 

• критерій морально-етичного потенціалу, що має на 
увазі відмову від використання відеоматеріалів, що містять 
елементи насильства, жорстокості, аморальності. 

Чільне місце серед ефективних засобів інформаційно-
комунікаційних технологій на матеріалах ресурсу YouTube 
займають ті, що надають нові можливості використання 
аудіовізуальних матеріалів каналу YouTube, а саме: доку-
ментальних та художніх фільмів, телевізійних дискусій, 
дебатів, новин, реклами, навчальних кіно із країнознавчим 
змістом, інформаційних телепередач, інтерв’ю, відеокліпів 
тощо. Адже, візуалізацію навчальної інформації можна 
вважати каталізатором більш інтенсивного засвоєння сту-
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дентом навчального матеріалу та, в поєднанні з відповід-
ними типами завдань і формами організації навчальної ді-
яльності, процесів аналітичного та критичного мислення. 

Ресурси каналу Youtube використовуємо як засіб, який 
впливає на формування та розвиток усіх видів мовної та 
мовленнєвої діяльності: читання, письмо, аудіювання та 
говоріння. 

Безсумнівно, що застосування автентичних аудіо-
візуальних матеріалів каналу You Tube під час навчання 
ІМ має низку переваг, а саме: 

• сприяє розвитку мовної та мовленнєвої компетенцій; 
• сприяє розвитку навичок аудіювання; 
• сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності 

студентів, і перш за все, уваги і пам'яті; 
• стимулює когнітивну діяльність – сприяє формуван-

ню  світогляду й культури студентів; 
• розвиває розумову діяльність; 
• сприяє розвитку самостійної роботи студентів; 
• підвищує навчальну мотивацію та активність, формує 

у студентів позитивне ставлення до оволодіння мовою, 
культурою іноземного спілкування; 

• формує у студентів готовність до самооцінки та са-
мовдосконалення, що стає передумовою їх подальшого 
особистого розвитку; 

• сприяє розвитку міжкультурної компетенції, розвит-
ку толерантності; 

• сприяє формуванню навичок командної роботи, 
міжособистісного спілкування у випадку, якщо студенти 
виконують певний  проект або групові завдання із застосу-
ванням метеріалів каналу Youtube. 

Перед використанням матеріалів каналу You Tube 
викладач має продумати завдання, види діяльності та ство-
рити дидактичний матеріал для роботи з відео та аудіо ма-
теріалами, без чого втрачається ефективність його застосу-
вання. 

Маємо в своєму «арсеналі» систему вправ, що містить: 
дотекстові (допереглядові), текстові (під час перегляду) та 
післятекстові (післяпереглядові) вправи, що відповідає діа-
гностично-підготовчому, змістово-процесуальному та кон-
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трольнокоригувальному етапам організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів. 

Прикладом таких завдань можуть бути комунікативні 
вправи, вправи на розуміння (тестові запитання, заповнен-
ня пропущених слів, хибні твердження); фонетичні вправи 
(тренування правильної вимови, парні слова, знаходження 
зайвого слова тощо); тренувальні вправи (написання зага-
льного викладу (summary) змісту відео, відповіді на запи-
тання, рольові ігри); творчі вправи (опис, створення влас-
ного відео за темою). 

Отже, продуктивне використання такого засобу інно-
ваційної освіти, як автентичні відеоматеріали каналу 
YouTube у процесі формування у студентів англомовної 
лексичної компетентності розкриває нові можливості в на-
вчанні англійської мови. Використання автентичних 
матеріалів каналу YouTube допомагають викладачам по-
глибити власний досвід та підвищити ефективність прове-
дення практичних занять з англійської мови. Таким чином, 
АВМ є одним із найбільш ефективних засобів формування 
лексичної компетентності студентів, що забезпечується 
переважно їх потенціалом у забезпеченні опанування лек-
сикою невід’ємно від соціокультурного контексту, у якому 
вона вживається носіями мови. 

Рекомендовані лінки автентичних відеоматеріалів ка-
налу YouTube: 

• https://www.youtube.com/watch?v=E1TB43oaM 
(офіційні виступи деканів зарубіжних вузів) 

• https://www.youtube.com/watch?v=axltjnTyHOc (сту-
денти різних країн розповідають про своє студентське 
життя) 

• YouTube EDU http://www.youtube.com/education (на-
вчальні відеоматеріали і лекції престижних університетів 
світу). 

• Rachel's English (навчає американській вимові та зна-
йомить ближче з культурою США); 

• Anglo-Link (розуміння англійської мови на слух); 
• Like Native Speaker (поліпшення вимови англійської 

мови); 

https://www.youtube.com/watch?v=E1TB43oaM
https://www.youtube.com/watch?v=axltjnTyHOc
http://www.youtube.com/education
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• Learn English with EnglishClass101.com (уроки з гра-
матики і лексики, сприймання англійської мови на слух за 
допомогою пісень у розділі Learn English through songs and 
lyrics); 

• Daily English (стійкі вирази англійської мови); 
• Speak English With Misterduncan (відеоуроки з грама-

тики, вимови та лексики, розповіді про життя в Англії та 
Китаї); 

• Daily Dictation (вправи, розвиваючі слух); 
• English Jade (додавання емоційного забарвлення сло-

вами); 
• Let’s Talk ( сучасні принципи викладання з перевага-

ми використання новітніх веб-технологій, аудіо- та відеоу-
роки по граматиці, лексиці, цікавим ідіомам і виразам); 

• VOA Learning English (американська англійська за 
допомогою новин);  

• bbclearningenglish (канал відомої платформи BBC, 
головна перевага якого – чітка структура та організова-
ність); 

• Simple English Videos (розмовна мова, ведуть канал 
двоє викладачів – Вікі (британка) та Джей (американець)); 

• engVid (можливість обрати викладача ( їх 11), поради 
з вивчення англійської та правильної вимови, граматичні 
роз’яснення, корисний тематичний вокабуляр). 

Актуальним питанням лишається розробка методич-
них матеріалів, які допоможуть викладачам оволодіти від-
повідними вміннями, щоб мати змогу компетентно доби-
рати навчальні матеріали та розробляти завдання відповід-
ної якості. 
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