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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті докладно розглядається використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Проаналізовано усі 
позитивні моменти впровадження Інтернету під час навчання іноземної мови. Результати дослідження показали, 
що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів та те, що використання інформаційних 
технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізованим.

Ключові слова: іноземна мова, Інтернет, інформаційні технології, навчання, спілкування.

THe usaGe Of THe InTerneT On THe LessOns Of fOreIGn LanGuaGe
The usage of the Internet on the lessons of foreign language is thoroughly examined in the article. All positive moments of 

introduction of the Internet during the learning of foreign language are analysed. The results of the research showed that the 
Internet was the very rich source of potential educational resources and that the usage of information technologies allowed to 
do learning more effective and individualized.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКУ
В статье подробно рассматривается использование Интернета на занятиях по иностранному языку. Проанали-

зированы все позитивные моменты внедрения Интернета во время изучения иностраного языка. Результаты исследо-
вания показали, что Интернет является очень богатым источником потенциальных учебных ресурсов и то, что ис-
пользование информационных технологий позволяет сделать обучение более эффективным и индивидуализированным.

Ключевые слова: иностранный язык, Интернет, информационные технологии, обучение, общения.

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 інтер-
активним, цікавим, наочним та індивідуальним. 

Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Сьогодні можна побачити багато розробок з ме-
тодики вивчення іноземної мови за допомогою ресурсів Інтернету, а також існують прихильники ідеї вивчення іноземної 
мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником [1; 3]. 

Мережа Інтернет надає необмежені можливості викладачам іноземної мови для отримання будь-якої інформації. За-
няття можливо зробити цікавішим, а момент підготовки до заняття швидким і ефективним. Враховуючи зазначене, ак-
туальність обраної теми пов’язана із зростаючими вимогами до рівня оволодіння іноземною мовою та підвищенною 
зацікавленністю до пошуку ефективних засобів навчання іноземної мови і міжкультурної комунікації у ВУЗі. 

Новизна роботи полягає у поглибленному вивченні використання Інтернету на заняттях з іноземної мови. Метою 
статті є розкриття значення використання Інтернету на занятті з іноземної мови як засобу стимулювання процесу навчан-
ня. Об’єктом дослідження є вплив Інтернету на процес навчання і на процес формування знань, навичок та умінь. Пред-
мет дослідження становить Інтернет як засіб підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з іноземної мови.

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач 
іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, викорис-
товувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути 
ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямова-
ним, цікавим, наочним та індивідуальним. 

Неможливо заперечити, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Можливості ви-
користання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для одержання будь-якої необхідної 
студентам і викладачам інформації: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідна 
література та інше.

Відомо, що основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної компетенції, всі інші цілі реалізуються в 
процесі здійснення цієї головної мети [2]. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до 
міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має змісту – це міжнародне 
багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей 
в усьому світі, що говорять одночасно. Включаючись у нього на заняттях з іноземної мови викладач створює модель реально-
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го спілкування. Спілкуючись у щирому мовному середовищі, забезпеченому Інтернетом, студенти виявляються в справжніх 
життєвих ситуаціях. Залучені до вирішення широкого кола реалістичних і цікавих завдань, студенти навчаються спонтанно і 
адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлень, а не шаблонову маніпуляцію мовними форму-
лами. 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.

Розглядаючи питання щодо використання Інтернету на заняттях з іноземної мови, можна виділити такі позитивні мо-
менти його впровадження: Інтернет мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали; дає можли-
вість викладачеві застосовувати індивідуальний підхід; сприяє розвитку самостійності студентів, спонукає користуватися 
інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя; підвищує проінформованість щодо 
інших мов та культур; завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції; забезпечує сучасний 
матеріал, що відповідає інтересам і потребам студентів; пропонує автентичний і актуальний матеріал та багато іншого. 

Інтернет – це величезна додатково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення іноземної мови. 
Інтернет з усіма своїми можливостями і ресурсами – засіб реалізації багатьох цілей і завдань, які студенти можуть виконати: 
самостійний 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 відпо-
відаючи на електронні листи; поповнення лексичного запасу, активного чи пасивного, лексикою сучасної іноземної мови.

Отже, для використання Інтернету на заняттях з іноземної мови потрібна комп’ютерна аудіторія з підключенням до 
мережі Інтернет. 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 навчання за допомогою Інтер-
нет-сайтів. Викладач повинен чітко формулювати завдання; коректно робити добор матеріалу відповідно до потреб кому-
нікації та компетенції студентів; вміло використовувати час і простор. Також потрібно допомагати студентам зрозуміти 
навчальну інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Викладач повинен бути поруч зі студентом, коли він 
потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, 
щоб усі студенти були задіяні протягом усього заняття.

Відомо, що кінцевою метою навчання будь-якої іноземної мови є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному се-
редовищі і умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Нові погляди на результат навчання сприя-
ли появі нових технологій і відмові від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів протистав-
ляються традиційному навчанню іноземної мови. Поняття традиційний асоціюється в першу чергу із завчанням правил і 
виконанням мовних вправ. Щоб навчитися спілкуватися іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві 
ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення матеріалу.

Навчаючи справжньої мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок розмовної мови, а також у навчанні 
лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більше того, Інтернет розвиває навички, 
важливі не тільки для іноземної мови. Це, насамперед, пов’язане з розумовими операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, 
ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального прогнозування та інше. Таким чином, навички і уміння, сформовані 
за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках мовного аспекту. Інтернет 
розвиває соціальні і психологічні якості студентів: зростає їхня впевненість у собі і їхній здатності працювати в колекти-
ві; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу. Інтерактивність не просто 
створює реальні ситуації з життя, але і змушує студентів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. Головне 
вміння спонтанно, гармонійно реагувати на висловлення інших, висловлюючи свої почуття і емоції, тобто ми можемо роз-
глядати інтерактивність як спосіб саморозвитку через Інтернет, можливість спостерігати і копіювати використання мови.

Отже, потенційні переваги інформаційних технологій очевидні: можливість будувати модульні, легко адаптовані до 
потреб конкретного користувача програми навчання, незалежні від місця та часу навчання, можливість швидкого онов-
лення курсів. Використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш ефективним та індивідуалізова-
ним. 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 іноземної мови, саме тому Інтернет потрібно використовувати як засіб підтрим-
ки професійної діяльності викладача. 

Перспективу подальших досліджень складуть рекомендації щодо оволодіння комунікативною і міжкультурною ком-
петенцією студентів, яке неможливо без практики спілкування і використання Інтернету на заняттях з іноземної мови.
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