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Стрімкий розвиток інформаційних технологій, поширення їх у по- 

всякденному житті та професійній діяльності викликали необхідність 

перегляду підходів до навчання, сприяли поширенню використання 

можливостей комп’ютерної техніки при вивченні іноземних мов. 

Одним із сучасних методів являється використання комп’ютерних 

технологій при вивченні іноземної мови, який відкриває перед сту- 

дентами доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію 

до отримання інформації іноземною мовою, підвищує ефективність 

самостійної роботи, дає нові можливості для творчості, дозволяють 

реалізовувати якісно нові форми та методи навчання іноземної мови 

професійного спрямування. 

Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, 

що значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення 

всесвітньої комп’ютерної мережі, що одержала назву інтернет, що 

буквально означає “міжнародна мережа” (англ. international network). 

[2, с. 129]. 

Використання Інтернету на заняттях з іноземної мови – одна 

з умов успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні 

технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить 

засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, цікавим, наочним 

та індивідуальним. 

Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресур- 

сів. Сьогодні можна побачити багато розробок з методики вивчення 

іноземної мови за допомогою ресурсів Інтернету, а також існують 

прихильники ідеї вивчення іноземної мови лише за допомогою зазна- 

ченої мережі, без традиційної роботи з підручником [1, с. 83]. 

Мережа Інтернет надає необмежені можливості викладачам іно- 

земної мови для отримання будь-якої інформації. Заняття можли- 

во зробити цікавішим, а момент підготовки до заняття швидким і 

ефективним. Завдяки зростаючим вимогам до рівня оволодіння іно- 

земною мовою та підвищенню зацікавленності до пошуку ефектив- 
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них засобів навчання іноземної мови і міжкультурної комунікації 

у ВУЗі. 

Відомо, що основна мета вивчення іноземної мови – формуван- 

ня комунікативної компетенції, всі інші цілі реалізуються в процесі 

здійснення цієї головної мети [2, с. 127]. Комунікативний підхід має на 

увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної 



взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Але, незважаючи 

на величезні плюси використання Інтернету на заняттях з іноземної 

мови більшість викладів надають перевагу використанню Інтернету 

паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в 

навчальний процес.[2, с. 136] 

Інтернет з усіма своїми можливостями і ресурсами – засіб реалі- 

зації багатьох цілей і завдань, які студенти можуть виконати: само- 

стійний пошук інформації студентів для створення певного проекту, 

презентації; поглиблення самостійного вивчення основної чи другої 

іноземної мови; самостійна підготовка до здачі екзамену; формування 

і розвиток вмінь і навичок читання, безпосереднього використовуючи 

матеріали різного ступеня важкості; формування і розвиток навичок 

аудіювання на основі аутентичних звукових текстів мережі Інтернет; 

вдосконалення умінь монологічного і діалогічного висловлювань на 

основі представлених викладачем чи студентом матеріалів із мережі 

Інтернет; вдосконалення навичок письма, самостійно відповідаючи 

на електронні листи; поповнення лексичного запасу, активного чи 

пасивного, лексикою сучасної іноземної мови.[3, с. 27] 

Для ефективного використання Інтернету на заняттях з іноземної 

мови потрібна комп’ютерна аудіторія з підключенням до мережі Ін- 

тернет. Також викладач повинен добре розуміти які сайти є корисними 

для вивчення іноземної мови і які слід використовувати на заняттях. 

Треба розуміти усі аспекти від котрих залежить ефективність нав- 

чання за допомогою Інтернет-сайтів. Викладач повинен бути поруч 

зі студентом, коли він потребує допомоги, однак не заважати йому 

працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу та- 

ким чином, щоб усі студенти були задіяні протягом усього заняття. 

Викладач повинен чітко формулювати завдання; коректно робити 

добор матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції 

студентів; вміло використовувати час і простор. Відомо, що кінцевою 

метою навчання будь-якої іноземної мови є навчання вільному орієн- 
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туванню в іншомовному середовищі і умінню адекватно реагувати в 

різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Потенційні переваги інформа- 

ційних технологій очевидні: можливість будувати легко адаптовані 

до потреб конкретного користувача програми навчання, незалежні 

від місця та часу навчання, можливість швидкого оновлення курсів. 

Використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання 

більш ефективним та індивідуалізованим. Але, треба зазначити, що 

хоч і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови має багато 

переваг, але Інтернет не в змозі повністю замінити викладача з іно- 

земної мови, саме тому Інтернет потрібно використовувати як засіб 

підтримки професійної діяльності викладача. 
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