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Systematic and thoroughly developed typical exercises, which are based on selected professional-
oriented situations and the domination of oral exercises are proposed at direct communication 
“student – student”, “student – teacher”, “doctor ‒ patient”, “doctor – doctor” are essential for 
successful mastery of Ukrainian as a foreign language. The ultimate goal of teaching provides  
realization  of the communicative needs of English-speaking students in different spheres of 
communication: everyday, social, educative and  professional at the average level. 

The prospects for further research are the experimental testing of the methodology of 
teaching Ukrainian language as a foreign for students of medical universities in the  groups 
with English language teaching in order to its further improvement.  

Key words: English-speaking students, language proficiency, potential vocabulary, 
working vocabulary, thesaurus, medical terminology, signal cards, repulsion method. 
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СТРУКТУРА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Статтѐ висвітляю актуальну проблему сучасної мистецької педагогіки – 
удосконаленнѐ професійної підготовки майбутніх учителів музики, зокрема 
вчителів-музикантів початкової ланки освіти. Розкрито сутність 
мистецтвознавчої компетентності ѐк актуального складника професійної 
компетентності майбутніх педагогів музичного мистецтва, подано її структуру 
та запропоновано власне баченнѐ. Автор акцентую на тому, що мистецтвознавча 
складова професійної компетентності ю сукупністя базових знань, сформованих 
умінь і навичок мистецького виконавства, досвіду оцінної та мистецько-творчої 
діѐльності, емоційно-духовного розвитку особистості. Сформованість 
мистецтвознавчої компетентності забезпечую володіннѐ клячовими та 
специфічними знаннѐми про культуру й різні види мистецтва, а також готовність 
до успішного здійсненнѐ професійної діѐльності. 

Ключові слова: професійна компетентність, мистецтвознавча 
компетентність, майбутні вчителі музичного мистецтва, професійна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Сучасні соціокультурні зміни призводѐть до 
підвищеннѐ ролі і значеннѐ мистецької освіти ѐк стратегічного ресурсу, 
ѐкий активно впливаю на становленнѐ особистості. Компетентнісний підхід, 
ѐкий наразі став одним із клячових у сучасному процесі оновленнѐ 
освітньої системи, маю значний потенціал длѐ розвитку особистості 
майбутнього вчителѐ, зокрема педагога-музиканта, та стаю запорукоя його 
успішної самореалізації у професійній музично-освітній діѐльності. 

Сформована професійна компетентність – це підтверджена здатність 
використовувати знаннѐ, уміннѐ та здібності в роботі й навчанні длѐ 
професійного і особистісного розвитку. Професійна компетентність 
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майбутніх учителів музичного мистецтва дозволѐю усвідомити специфіку 
роботи саме в галузі музично-педагогічній діѐльності в школі *2, 8+. 

Наразі особливої актуальності набуваю вивченнѐ феномену професійної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, ѐкі працяватимуть у 
початковій школі, оскільки діти молодшого шкільного віку через особливості 
сприйманнѐ навколишнього середовища потребуять більшої уваги та 
специфічних форм і методів викладаннѐ навчального матеріалу на уроках 
музики. Використаннѐ інтегрованого підходу, залученнѐ різних 
інформаційних середовищ (аудіо-, відео-, графіки, тексту тощо.) до 
сприйманнѐ творів мистецтва, висока ступінь унаочненнѐ теоретичних 
положень – ці та інші умови маять забезпечуватисѐ під час проведеннѐ 
уроків музичного мистецтва в початковій школі. 

Теоретико-емпіричне вивченнѐ особливостей професійної 
компетентності майбутніх учителів музики початкової школи дозволѐю 
виділити мистецтвознавчу компетентність ѐк один із складників 
професіоналізму вчителѐ музики загалом. Основоя означеної 
компетентності майбутнього педагога-музиканта ю не лише активний 
інтерес до мистецької галузі знань та ѐкісне викладаннѐ предмета, а 
передусім можливість розглѐдати мистецтво крізь художня культуру 
суспільства в цілому, широкий спектр знань окремих видів мистецтва і їх 
відношеннѐ до дійсності. Вагомим компонентом мистецтвознавчої 
компетентності виступаять мистецькі знаннѐ й навички, що забезпечуять 
успішне здійсненнѐ тіюї чи іншої форми мистецької діѐльності. 

Така компетентність не ю вродженоя ѐкістя і в процесі навчаннѐ маю 
стати предметом цілеспрѐмованого формуваннѐ, тобто необхідного 
комплексу знань, умінь, навичок та досвіду, що допоможе сформувати в 
майбутніх учителів музики початкової школи готовність до самореалізації в 
мистецько-освітній діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Основні положеннѐ 
компетентнісного підходу задекларовані в сучасних державних 
законодавчих документах, зокрема в Законі України «Про вищу освіту» 
компетентність визначаютьсѐ ѐк «динамічна комбінаціѐ знань, умінь і 
практичних навичок, способів мисленнѐ, професійних, світоглѐдних і 
громадѐнських ѐкостей, морально-етичних цінностей, ѐка визначаю 
здатність особи успішно здійснявати професійну та подальшу навчальну 
діѐльність і ю результатом навчаннѐ на певному рівні вищої освіти» *3+. 

Різні аспекти компетентнісного підходу набуваять науково-
теоретичного осмисленнѐ й експериментальної перевірки в розвідках 
сучасних учених (В. Байденко, П. Бачинського, Н. Бібік, І. Гудзик, І. Драча, 
О. Локшиної, Л. Масол, С. Ніколаюнко, О. Овчарук, Л. Пильгун, О. Пометун, 
І. Родигіної, О. Савченко, Л. Сень, Т. Смагіної, Г. Терещук, Н. Фоменко, 
А. Хуторського та ін.), ѐкі доводѐть, що сформована професійна компетент-
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ність – це здатність і готовність вчителѐ використовувати знаннѐ, уміннѐ, 
особистісні ѐкості длѐ успішного виконаннѐ професійної діѐльності; 
самостійність та креативність у вирішенні поставлених завдань; готовність 
відповідати за результати своюї праці *1+. Науковці визначаять компетент-
нісний підхід ѐк один із засобів реформуваннѐ вітчизнѐної системи освіти, 
реалізаціѐ ѐкого спрѐмована на формуваннѐ, розвиток і вдосконаленнѐ 
комплексу особистісних і соціально-професійних знань майбутніх фахівців; ѐк 
сучасний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителѐ, на основі 
ѐкого у студентів формуютьсѐ система фахових компетентностей.  

Сучасними освітѐнами розроблені концептуальні положеннѐ щодо 
професійної компетентності вчителів музики (Л. Гаврілова, А. Козир, 
Л. Масол, Т. Плѐтченко, А. Растригіна, Р. Савченко, В. Федоришин та ін.). 

Найбільш суттюві й вагомі внески в дослідженнѐ професійної 
компетентності майбутніх учителів музики, на нашу думку, зроблені Л. Масол 
та А. Козир. Так, за Л. Масол понѐттѐ професійної компетентності вчителѐ 
музики трактуютьсѐ ѐк готовність до виконаннѐ музично-педагогічної 
діѐльності, спроможність використовувати набуті знаннѐ, уміннѐ, навички в 
житті. Науковець стверджую, що професійна компетентність маю особистісно-
діѐльнісний і міжпредметний характер. Також вона підкресляю, що будь-ѐкий 
тип компетентності обов’ѐзково вклячаю універсальні лядські ѐкості й 
здібності, ѐкі не залежать від сфери їх виѐву [5, 29]. 

Поділѐячи думку А. Козир, вважаюмо, що професійна компетентність 
учителѐ музики виходить далеко за межі вузького понѐттѐ педагогічних 
здібностей та знань у певній мистецькій галузі. До нього входить сукупність 
мистецтвознавчих та загальнопедагогічних знань, умінь і навичок, творчого 
використаннѐ ціннісного досвіду, теоретико-практичної готовності до його 
використаннѐ [4]. 

Отже, можна сказати, що професійна компетентність майбутніх 
учителів музичного мистецтва – це фактично готовність до успішної 
музично-педагогічної діѐльності в школі. 

Зазначимо, що при значній кількості наукових розвідок професійної 
підготовки майбутніх музикантів-педагогів, у сучасній мистецькій педагогіці 
майже не висвітлено питаннѐ формуваннѐ професійної компетентності 
майбутніх учителів музики початкової ланки освіти, не визначено специфіку й 
компонентну структуру цього педагогічного феномену. 

Мета статті. Тож спробуюмо в межах статті проаналізувати та 
систематизувати понѐттѐ професійної компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва в початковій школі та виокремити й схарактеризувати 
її мистецтвознавчу складову. 

Методи дослідження. Під час дослідженнѐ використано низку 
науково-теоретичних методів, зокрема аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ длѐ вивченнѐ наукової літератури, урѐдових документів, а 
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також порівнѐннѐ позицій учених щодо змісту понѐттѐ «професійна 
компетентність майбутніх учителів музики». 

Виклад основного матеріалу. ак доводить аналіз вітчизнѐної та 
зарубіжної психолого-педагогічної наукової літератури з питань 
компетентнісного підходу, компетентність означаю не лише професійні 
знаннѐ і досвід, а й ставленнѐ до справи, здатність ефективно 
використовувати знаннѐ та вміннѐ, а також особистісні ѐкості длѐ 
досѐгненнѐ необхідного результату *1+. Наукоя доведена структурна 
багатовимірність педагогічного ѐвища компетентності та виокремлені 
різноманітні групи компетентностей.  

Аналізуячи міркуваннѐ науковців щодо особливостей професійної 
компетентності вчителів музичного мистецтва, звернемо увагу на 
виокремленнѐ в більшості досліджень її специфічних складників, 
пов’ѐзаних із зануреннѐм у галузь мистецтвознавства, ѐка, ѐк відомо, 
пов’ѐзана з теоріюя та історіюя мистецтва, аналізом та інтерпретаціюя 
творів, сформованими художньо-естетичними оріюнтаціѐми тощо. 

Приміром А. Козир не обмежую понѐттѐ професійної компетентності 
вчителѐ музики педагогічними здібностѐми в певній галузі, вказуячи, що про-
фесійна діѐльність педагога-музиканта неможлива без активного інтересу до 
мистецтва в цілому, без прагненнѐ до мистецького самовдосконаленнѐ *4+. 
До того ж музикант-педагог повинен мати широку ерудиція в галузі 
художньої культури, педагогіки, психології, мистецтвознавства, естетики; 
володіти практичними вміннѐми та навичками художньо-естетичної 
діѐльності; мати сформовані особистісні й професійні ѐкості та здібності. 

О. Щолокова, вивчаячи основні аспекти проблеми формуваннѐ 
духовності з позицій компетентнісного підходу [11], розглѐдаю духовність 
ѐк специфічну лядську ѐкість, ѐка формуютьсѐ в процесі сприйнѐттѐ й 
розуміннѐ певних суспільних норм і цінностей. Формуваннѐ та розвиток 
духовної сфери лядини О. Щолокова пов’ѐзую з художньо-естетичноя 
освітоя і вихованнѐм засобами мистецтва. 

ак багатомірну й динамічну ѐкість професійну компетентність учителѐ 
музики розглѐдаю А. Растригіна, наполѐгаячи на вкляченні особистості в 
співтворчість, активне естетичне реагуваннѐ, осмисленнѐ художньої цінності 
кожного твору мистецтва *8+. Науковець підкресляю, що музично-педагогічна 
освіта маю формувати не лише професійного музиканта, а й особистість, що 
володію засобами пізнаннѐ себе та навколишнього світу й здатна до 
повноцінної професійної та особистісної самореалізації. 

О. Ростовський також вбачаю в музично-педагогічній освіті процес і 
результат духовно-практичного осѐгненнѐ перетворявальних та 
гуманістичних функцій музики, що спрѐмовані на розвиток особистості 
майбутнього вчителѐ в усьому багатстві проѐвів її ціннісних ставлень до 
ѐвищ художньо-естетичної культури, до суспільства в цілому *9, 15+.  
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В. Федоришин специфіку професійної компетентності майбутнього 
вчителѐ музики знаходить в акмеологічних вимірах підготовки фахівцѐ ѐк 
високоосвіченої особистості, ѐка прагне до творчих звершень і вершин 
професійної досконалості. Автор наголошую, що методична система розвитку 
художньо-музичних здібностей ю сукупністя ефективних методів, форм та 
засобів, використовуваних учителем у процесі музичного навчаннѐ і 
спрѐмованих на розвиток творчості, спеціальних здібностей, самостійного 
музичного мисленнѐ учнів і в той самий час на формуваннѐ загальної 
культури, художнього смаку й ціннісних оріюнтацій особистості *10+. 

Т. Плѐченко, вивчаячи формуваннѐ інструментально-виконавської 
компетентності майбутнього вчителѐ музичного мистецтва у процесі 
фахової підготовки, значну увагу приділѐю аксіологічній настанові, ѐка 
характеризую сформованість соціально значущих цінностей і виступаю 
загальним оріюнтиром його професійної діѐльності *7+.  

О. Олексяк висуваю провідну ідея про те, що компетентність – це 
рівень досѐгненнѐ професійної майстерності, невід’юмноя частиноя ѐкої ю 
духовний потенціал особистості. У сфері мистецтва, ѐка ю пріоритетноя в 
нормотворчості, всі мистецькі компетентності утворяять живий органічний 
синтез. Нормативність духовно-ціннісного контексту музики автор пов’ѐзую з 
предметним ціннісно-смисловим планом культурної картини світу *6+. 

Л. Гаврілова вводить до структури професійної компетентності 
сучасного вчителѐ музики інформаційно-комунікаційну складову, ѐка 
забезпечую умови длѐ виходу цього педагогічного феномену за межі 
спрѐмованості лише на музичне мистецтво й дозволѐю залучати широкий 
спектр засобів наочності *2+. 

Отже, вітчизнѐні музиканти-науковці розглѐдаять професійну 
компетентність учителѐ музики з різних позицій, акцентуячи аспекти 
духовності, педагогічної майстерності, акмеологічного й аксіологічного 
підходів тощо. На нашу думку, у підготовці майбутніх музикантів-педагогів 
длѐ початкової школи особливого значеннѐ набуваю інтегративний підхід 
до вивченнѐ мистецтва, що дозволѐю враховувати багатовіковий досвід 
розвитку синкретичних фольклорних жанрів, синтетичних видів 
професійного мистецтва, специфіку інтегративних процесів у межах різних 
естетико-стильових течій. Крім того, такий підхід наближаю майбутнього 
вчителѐ до особистості дитини – молодшого школѐра, ѐкий сприймаю 
інформація переважно через емоційно-чуттюві рецептори. 

Нині освіта спрѐмована на розвиток гнучкої рухливої свідомості. Ми 
повністя підтримуюмо думку Л. Масол, що виховання такої особистості 
сприѐю мистецтво завдѐки власній природі художніх образів, ѐкі маять 
надзвичайно широкий спектр можливих інтерпретацій, особистісних 
тлумачень у семантичному поліхудожньо-інформаційному повідомленні. 
Науковець звертаю увагу, що всі компоненти мистецтва існуять у внутрішніх 
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взаюмозалежностѐх, що відбиваютьсѐ в понѐтті «культурний паттерн» *5+. 
Інтеграціѐ наразі набуваю статусу своюрідного «провідника» ідей гуманітарної 
методології, ѐка активно проникаю у сферу педагогіки мистецтва. 

Державний стандарт початкової загальної освіти в галузі 
«Мистецтво» вміщую змістові лінії, що охопляять основні види мистецтв – 
музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранне, 
циркове. Домінувальними при цьому залишаятьсѐ музичне та візуальне 
мистецтва. Такий інтегративний підхід до вивченнѐ мистецтва, ставить 
гостру необхідність ретельної підготовки компетентних спеціалістів, ѐкі 
володіять мистецтвознавчоя компетентністя ѐк одніюя з предметних 
компетентностей фахівцѐ-музиканта.  

Теоретико-емпіричне вивченнѐ особливостей професійної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва дозволѐю нам 
виділити мистецтвознавчу компетентність ѐк один зі складників 
професіоналізму вчителѐ мистецької освітньої ланки, зокрема вчителѐ 
музики початкової школи. 

Оскільки діти молодшого шкільного віку оточуяче середовище 
сприймаять переважно через відчуттѐ, вони відкриті до емоційних 
перевтілень, маять рухоме та непостійне сприйнѐттѐ навколишнього світу, 
актуальним у формуванні професійної компетентності вчителѐ музики 
початкової школи ю врахуваннѐ мистецтвознавчої компетентності в юдності 
показників теоретичної та практичної підготовки до професійної діѐльності. 
Основоя означеної компетентності майбутнього педагога-музиканта 
початкової школи ю не лише активний інтерес до мистецької галузі знань та 
підвищена значущість засобів наочності, а й прагненнѐ сприймати 
навколишній світ через призму мистецтва, використовуячи широкий 
спектр мови мистецьких творів.  

Тож вважаюмо за доцільне виокремити в структурі професійної 
компетентності майбутнього вчителѐ музики мистецтвознавчу складову, 
формуваннѐ ѐкої значно поглибить його (вчителѐ) фахову підготовку. Цей 
педагогічний феномен визначаюмо таким чином: мистецтвознавча 
компетентність у складі професійної компетентності майбутнього 
вчителѐ музичного мистецтва в початковій школі ю спеціальноя і уѐвлѐю 
собоя готовність випускника до вивченнѐ, аналізу та інтерпретації 
мистецьких творів, здатність до використаннѐ систематизованих 
історичних і теоретичних знань длѐ вирішеннѐ професійних завдань на 
основі цілісного, фундаментального, філософського розуміннѐ ролі й 
значеннѐ мистецтва в розвиткові суспільства і кожної окремої 
особистості. Така компетентність не ю вродженоя ѐкістя і в процесі 
навчаннѐ маю стати предметом цілеспрѐмованого формуваннѐ.  

Структура мистецтвознавчої компетентності майбутнього вчителѐ 
музики початкової школи вклячаю багато компонентів:  
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 когнітивний (володіннѐ широким спектром мистецьких знань у їх 
відношенні до дійсності, розуміннѐ сутності, походженнѐ, особливостей та 
видової специфіки мистецтва);  

 аналітико-діѐльнісний (система професійних-аналітичних дій);  

 мотиваційний (вмотивованість у мистецькій діѐльності, здатність 
оцінявати ѐвища мистецтва, сформованість естетичного смаку та ціннісних 
оріюнтацій особистості);  

 рефлексивно-оцінний (здатність та прагненнѐ до самоаналізу й 
самовдосконаленнѐ). 

Унаочнимо структуру мистецтвознавчої компетентності майбутнього 
вчителѐ музики початкової школи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура мистецтвознавчої компетентності майбутнього 
вчителѐ музики початкової школи 
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вузькоспеціальними музичними теоретичними і практичними знаннѐми і 
вміннѐми, а й вільно оріюнтуютьсѐ в різних сферах мистецтва. Застосуваннѐ 
компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів 
музики початкової школи дозволѐю сформувати в них мистецтвознавчу 
складову, забезпечити подальшу успішну професійну діѐльність на уроках 
музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» в молодших 
класах. Учитель, що володію необхідноя базоя мистецтвознавчих знань і 
вмінь, зможе занурити учнів у світ музики, задовольнити їхня потребу в 
спілкуванні зі справжнім мистецтвом. 

2. Мистецтвознавчу компетентність учителѐ музичного мистецтва 
початкової школи складаю фахова база, ѐка ю сукупністя базових знань, 
сформованих умінь і навичок мистецько-аналітичної діѐльності, досвіду 
оцінної та творчої роботи, емоційно-духовного розвитку особистості.  

3. Мистецтвознавча підготовка майбутніх учителів музики початкової 
школи потребую пошуку й застосуваннѐ специфічних навчальних засобів, 
зокрема з використаннѐм комп’ятерних технологій, нових форм і методів 
навчаннѐ, ѐкі б ураховували специфіку педагогічного феномена 
професійної компетентності вчителів музики початкової ланки освіти, нової 
організації навчально-виховного процесу. У пошуку специфічних форм і 
методів формуваннѐ мистецтвознавчої компетентності майбутніх учителів 
музики вбачаюмо перспективи подальшого дослідженнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Гаврилова Людмила, Орехова Валентина. Структура искусствоведческой 

компетентности будущих учителей музыки начальной школы. 
Статьѐ освещает актуальнуя проблему современной художественной 

педагогики – совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей 
музыки, в частности учителей-музыкантов начального звена образованиѐ. Раскрыта 
сущность искусствоведческой компетентности как актуальной составлѐящей 
профессиональной компетентности будущих музыкантов-педагогов, представлена ее 
структура и предложен содержательный контент. Автор отмечает, что 
искусствоведческаѐ составлѐящаѐ профессиональной компетентности – это 
совокупность базовых знаний, сформированных умений и навыков художественного 
исполнительства, опыта оценочной и художественно-творческой деѐтельности, 
эмоционально-духовного развитиѐ личности, что обеспечивает владение клячевыми и 
специфическими знаниѐми о культуре, разных видах искусства, а также готовность к 
успешному осуществления профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, искусствоведческаѐ 
компетентность, будущие учителѐ музыки, профессиональнаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Havrylova Liudmyla, Oriekhova Valentyna. Structure of art competence of the future 

primary school music teachers.  
Competence approach has a great potential for professional development of the future 

music teachers and their successful self-realization in professional activities. The professional 
level training of the future music teachers is constantly changing and becoming more complex. 
Art plays an important role in personality development of the primary school music teachers. 

Analysis of relevant research in music pedagogy (L. Havrilova, A. Kozyr, L. Masol, 
T. Pliatchenko, A. Rastryhina, R. Savchenko, V. Fedoryshyn) allowed to define a modern 
interpretation of the music teachers’ professional competence.  

The authors of the article have analyzed the concept of professional competence of 
the primary school music teachers. It is indicated the importance of art competence as a part 
of professional competence of the future music teachers’ work with children in primary 
school. The authors’ own vision of the definition of art competence is proposed. The 
structural components of the art competence are identified. This is the purpose of the article. 

For the study used a range of research methods, including analysis, synthesis, 
comparison, generalization to study the scientific literature, government documents, and to 
compare the position of scientists regarding the content of the “professional competence of 
the future teachers of music” concept. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/567
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After the study of different theoretical and historical aspects of the future music teachers 
professional competence, the following definition of the term is proposed. Art competence in the 
structure of professional competence is special and displays the readiness of the student to 
investigation, analysis and interpretation of art works; it is the ability to use a systematic 
historical and theoretical knowledge about the art for the solution of professional tasks. 

The art competence structure includes the following components: cognitive (art 
theoretical and historical knowledge), analytical-active (analysis and professional actions), 
motivation (desire to exercise artistic activities, formation of aesthetic tastes), and reflective-
evaluation (the ability to use, evaluate, and improve art skill level).  

Art competence is not innate and requires formation in the learning process. Modern 
music teacher needs to be a multi-faceted specialist. He should possess the basic music 
theoretical and practical knowledge and skills, also navigate in different art areas. Art 
training of the future primary school music teachers needs to find and use specific teaching 
methods, including the use of computer technologies, new forms and methods that take into 
account the specific phenomenon of pedagogical professional competence of the music 
teachers of primary level education, new organization of the educational process. 

Key words: professional competence, art competence, future music teachers, 
professional training. 
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РОЛЬ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОТЕКСТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

 

У статті досліджуютьсѐ використаннѐ автентичних відеотекстів на уроках 
російської мови ѐк іноземної на початковому етапі. Відеоматеріали унікальні в 
порівнѐнні з іншими засобами навчаннѐ й розкриваять широкі можливості длѐ активної 
роботи на занѐттѐх із іноземної мови. Ефективність застосуваннѐ відеофільмів 
залежить не тільки від визначеннѐ їх місцѐ в системі освіти, але й від того, наскільки 
раціонально організована структура відеозанѐть, ѐк узгоджені навчальні можливості 
відеофільму з завданнѐми навчаннѐ. Результати дослідженнѐ можуть бути 
використані студентами та  викладачами в процесі вивченнѐ іноземної мови. 

Ключові слова: автентичний, відеотекст, мультфільм, комунікаціѐ, мовна 
компетенціѐ, мовленнюві навички, аудіяваннѐ, комунікативна поведінка, 
культурологічний матеріал. 

 

Постановка проблеми. У нинішній час іде активний пошук шлѐхів 
удосконаленнѐ та модернізації процесу викладаннѐ іноземних мов у вищій 
школі. Зміна стану суспільства і процес глобалізації ставлѐть перед 
викладачами завданнѐ вивчати й упроваджувати у практику найбільш 
ефективні методики та технології, творчо розвивати накопичений 
практичний і теоретичний досвід викладаннѐ дисципліни. 




