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У цій статті висвітлено важливість використання англійських пісень для 

формування інтересу до вивчення іноземної мови, удосконалення граматичних 

та фонетичних навичок та вмінь, а також значення цього мовного матеріалу 

до розвитку творчих здібностей студентів. 
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В практиці нашої роботи в політехнічному коледжі ідея використання 

поезії, сучасних пісень та музики знайшли широке впровадження в вивченні 

англійської мови. Це забезпечує не тільки оволодіння іноземною мовою, а й 

сприяє формуванню естетичного смаку студентів, формує їх моральний облік, 

закладає основи культури. Слухаючи музику, студенти по-своєму уявляють 

художні образи, в результаті чого формується їх творча уява. 

Свою роботу ми все частіше будуємо не на чисто лінгвістичному, а 

комунікативному, особистісному підході, що дозволяє використовувати цінні 

іншомовні   матеріали.   Таким   чином   студенти   не   тільки   прослуховують, 



читають та перекладають пісні та вірші, але й навчаються аналізувати їх на 

своєму власному життєвому досвіді. Цей мовний матеріал застосовується не 

тільки для формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок, але й 

проникає в емоційну сферу студентів, розвиває їх творчість, сприяє 

культурному розвитку. 

Ми вважаємо, що необхідно звернути увагу на методичні переваги пісень у 

навчанні іноземної мови: 

1) Досвід нашої практичної діяльності показує, що пісні та вірші є засобом 

засвоєння і розширення лексичного запасу студентів.  Знайома лексика у 

новому контекстуальному оточенні активізується. Все це сприяє розвитку у 

студентів почуття мови. 

2) Засвоюються і активізуються граматичні конструкції. 

3) Удосконалюються фонетичні навички, встановлюється музичний слух. 

4)  Завдяки музиці та пісня відбувається естетичне виховання учнів та 

розкриття їх творчих здібностей. 

5) Досвід показує, що музичні твори стимулюють монологічні і діалогічні 

висловлювання студентів з різним рівнем знань англійської мови. 

Всім зрозуміло, що вивчення іноземної мови найбільш досконале, якщо 

воно викликає інтерес у студентів. Тому ми намагаємось підбирати такі пісні, 

які цікаві та зрозумілі для підлітків, з гарною музикою та згідно з їх віковими 

можливостями люди слухають музику для задоволення. Це надає можливість 

уникнути одноманітності. Більше того, співаючі студенти автоматично 

опановують наголос, ритм, інтонацію, довжину складів. Поетичний та творчий 

матеріал спонукає до творчості, а також удосконалюється англійська мова. 

Традиційною вже стала участь наших студентів у різних англомовних 

позакласних заходах: хід-парад «What a wonderful World of Music», «On the 

Waves of British Music». Варто зазначити, що студенти з великою 

зацікавленістю знаходять необхідні пісенні матеріали, обробляють музику та 

приймають активну участь в музичних заходах. 

До вашої уваги ми пропонуємо вам скорочений сценарій всесвітньо 



відомого мюзикла "Cats" за участю студентів старших курсів. 

Переказувати сюжет мюзиклу «Cats» і дуже легко і дуже важко одночасно. 

З одного боку зміст цього мюзиклу можна передати в трьох-чотирьох реченнях, 

а з іншого - існує чудова, дуже детальна розповідь про нього. У цій статті ми 

спробуємо розповісти про цей музичний твір, не заглиблюючись у деталі.  

У першій дії глядацький зал являє собою сміттєву яму на фоні зіркового 

неба. Сьогоднішня ніч - особлива. Коти називають себе «Jellicle Cats». Вони 

збираються на свято кожного року. На протязі прологу ми дізнаємось, хто вони 

такі. 

Але коти та кішки не одні - люди втручаються в їх життя. В пісні «The 

naming of cat» вони намагаються розкрити таємницю трьох котячих імен: 

повсякденного, таємного та імені, яким вони називають один одного. 

Манкустрап - великий, сірий кіт, який виступає в ролі розпорядника на 

святі котів, пояснює, що один раз на рік вони збираються всі разом. Вони 

веселяться, чекаючи на свого вожака - кота на ім'я Старий Д'ютерономі. Саме 

він вибирає ту єдину кішку.  

Подальша дія складається з вокально-танцювальних номерів, під час яких 

кішки висовують достойні кандидатури на відродження, або самі розповідають 

про себе. 

Перша в ряду цих портретів - це Дженніенідотс, товста, лінива кішка, яка 

цілими днями спить на сонці, а з початком ночі перетворюється на зразкову 

хазяйку, яка займається тим, що приводить дім до ладу, виховує мишей та 

дресирує тарганів. 

Після загального танцю у виконанні Дженні та її друзів, переодягненими 

мишенятами та тарганами, настає черга Рам-Там-Таггера. Це кіт-мачо, від якого 

жіноча половина кошачого племені просто шаленіє. Характер у Рам-Там-

Таггера дуже протирічний, - він ніяк не може вирішити, що йому потрібно. 

Далі на сцені зявляється Грізабелла. Багато років тому вона покинула своє 

плем'я для того, щоб побачити світ. Але життя обійшлось з нею жорстоко, і 

тепер Грізабелла, яка колись була справжньою красунею, повертається зі своїх 



мандрівок старою, покаліченою кішкою. Всі відносяться до неї з неприязню, та 

коли Грізабелла, у пошуках співчуття, намагається доторкнутись до когось із 

них, соплемінники відходять від неї якнайдалі. 

Нарешті на сцені з'являється Старий Д'ютерономі, і кішки оточують свого 

вожака, щоб висловити йому свою любов. 

Розпорядник балу, Манкустрап, влаштовує для патріарха всіх котів та 

кішок шоу, де вони виконують танці. Починається котячий бал. 

Грізабелла все ще сподівається повернути симпатію своїх сородичів. Вона 

співає пісню про час, коли вона була молодою та щасливою. Кішки починають 

розуміти, яка вона самотня та нещасна, і приймають її назад. Саме Грізабелла 

стає обраницею. 

Старий Д'ютерономі звертається до глядачів з промовою про те, що до 

котів потрібно ставитись з повагою, оскільки вони - надзвичайні істоти. Між 

людьми та котами є багато спільного. 
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