
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ВИКОРПСf\ННЯ JНТЄРІІ F.Т-РЕСУРСШ У ПРОЦЕСІ НАВЧЛННЯ ІRОЗЕМНОІ \10UИ У HR1 

t'mлкування у вірrушІьнюс мсrежа~. Caih навчає 
аналlзуватн та 011інюмщ інформ8І(іJО, з якою мн 
зІшйомн~tось. праuюючн в ftrrepнcтi. Достуn до 
матеріа.11ів саЙТ)' відбуваnься бс1коurrовно. 

1а ІlЇ;rгрнмкн Брtrrанської ради було створено 

rя.:t СаЙТІВ ЯК д!lЯ 8ИК..1<Ц8ЧЇВ, Т!tК j Д.ІІЯ 111'(, ХТО 

вивчас ВlІГJІІЙсhку чову. Т;н:. на11рнклад, сайт 

Teaching English (hptt:\\'\YW.te't1chtngenglish.org.uk) 
б)?JО снеціально розроGщщо дтІ в11кладачів 

ІШІ.JіііСЬk"ОЇ МОВJІ На НЬОМ)' ПрСдІ."Т881ІЄНО crurri 
\1t'ТОдІіСТІ8, ЯКі nрtІСІИt'ІеНІ Bltli.J!:UBHHIO ріЗНИХ 
асnектів мовІІ. Сnілк)вnння в форумі і:~ 

ВІІКЛа.:.tЗЧаJ.ІІt 1'1.1 Ме-ТОД1К"ТО1.\UІ BCЬUn.) світу НUД8С 

\fОЖЛJІВЇGТЬ обrоворІГПІ булЬ-Яl\Ї fІИТЗННЯ, ШО 

вшшкають в процесі внкла..wяІІя та Ішвчnння 

МОВ\1 . 

ВІІсповюt. Поза всяких С)'МнІвів, Інтсрне-r 

може внkорнстовуватс.я в я11:осrі ефектявного 

додатку ДJІЯ р018НІІСНШІ ТВ удОСКОНЗJІСНІІЯ 

Г\')ІlМGТН'ІН ИХ. I!CRCH'IHitX Ю1ВНЧОК ТВ уміНЬ. 

псрсвірюt знапь. ІІерсваrн користувача lirrcpн~

pccypciв у nроцесі навчання іноземної мовІІ 

noляraJO"rь в нaC"rymtoм.y. 

- Сучасні ком11'юн:рні tt:JІt:комунікnції 

зобсзоечують nc.:peлarry знаю .. та достуn дu 
різномані шої нав•twrьноJ інформації набагато 

mtшлше 1'а сфекпmнішс, ніж традrщІЙІІі засоби 

навчалня. Відомо. що підручтtКІІ та Jtawtaльrпtй 

матеріал З ІІІО'NМІ10Ї МООІІ ПС[ІСВІlДОЮТhСН llOCHTb 
nо»і!fьно. ч~:рсз це Іноді інформnція , 111<8 мk-nrrьcя 
в ІnІХ. ~~а час п~ткаuії вже 11е є ЗІІ:туальпою ІІ.11Я 

11r<. >.'ТО nавчаЄїься. 
- НавчапІJя з nюrор.,стантrм ресурсів Ітернсту 

можна сміJтво кілнесrn no новіrніх nen.arot ічннх 

те..•шо;ІОІ'Їіі. Змінюсrься поз1щія ІШкшщuча - віІJ 

ш:рссrос віціrраватн рою, слвноrо :J;Жсрела шань. 

(І стає орrаюзатором проt~еС}" пooryto.~ переробки 

ІНфОрМUЦІЇ (МОЖJІНВО. ЇЇ U ~аІІТUЦЇЇ ДО рівJІJІ 

вонадін ня ~ювою 1 iri' або іншої І'J>yrtlf ТІІх. хтu 
наRчапься) і ксюрд11натnро" .tос;tі •\жень ra 
Cl80pCFIHЯ ТІІОрЧНХ робі Г С'Г)'дСІПЇВ. 

- Інтерщ:т сnрняr JH)Звtt·rкy 'JЗГІІJІьно 

иаича.1ІЬИИ't наuичок с1)'.:.tсжtів, які нов'язані і1 

rtІкимн операціями мислення як аналіз, сиите·J, 

uбстраrуваuня , порівняння, ствставлелня, 

у.щrальисння. а також з 'w!СхаtІІзмамІІ віропдноrо 

'f8 С~ІНСЛОВОГО Прf)ГІІОЗуDЗІІНЯ, здібність ДО 

лiнrвtcnt•moro СІІосторігакІі.ІJ у ~снтів. 

-В процесі навqання CТ}~et rriв іноосt.тої мови 

1аІтсрнст-ресурсн доnомаt·аютt. nикnадачсві 

формуввти nродуІ\"Тttвні }'\'Ііввя та нави•ІІСІІ в 
i tuUOMOBHOMY МОВ.'ІСІІНі, nІМ С3МІІ'М 130еЗПС'fУЮЧІІ 

дНісну зацікавлсніс1 ь тщс, хто nаuчається. в 

результатах ІІав'ТаІІІІЗ. Зацлатrя вш.:л3дача -
ІІаачtmІ студентів швнщю і адекватно рсаrуватн 

Молодь і рІІІІОК N~4 ( 123), 2015 зо 

НО ВІІСЛОRJНОВЗННЯ НОСі'іВ МОВИ або ОДПОІ'J>УfІІШКіВ, 

BHCJJOBJI IO IO'III СВОЇ ІtО'ІуrтЯ Та емоції. 

JІWt3ШТО8)'ІОЧнсь або змінюючн тактнку ttn ходу, 
1'06ru ·щійснюється ::~.іяльнісний nід.~ ід. у шшчаняі 
ЇfІО'ІСІІІНОЇ МОВН. 

- Jн·rернет спрнпf' ро·rвн тку cottiaльmrx та 

nсихолоrі•tних якостей т~t't, x·ro нuвчасться: 
формуRаrнІя в.Іасної вnевненості в собі ra 
сnrомоя.'НіІ."ТЬ npauювan1 як itUUtвuyмьнo, так і 

І! Іrо.'ІеІ\"fІtвІ, створення по·ттннної .»ІJІ навчанщt 

а1мосфср11 сnіврuбітющnts. wo внступu<. засобом 
ІІІтерn"їнвноrо ninxoдy. ІlІП'рnктввність 
tІрнмушус ТІІХ. хто навчагrься. nдекпатRо 

реагувmи на реальш ЖІІТ1'СВІ с}гrу.щії •tерсз, та ·~ 

в•rкорuсташutм itto"$C"-1JIOЇ новн. І в той момент. 

1\ОЛU сту.LІСНТИ усві.:tО\1ЛЮІОТЬ Вді1СНІ )"СПЇ .'Ш IIU 

цьому щляху. можна rоворнтн 11ро рівснt. 

сформованості "овлсннrвої h"ОМІІСТСtщії, навіть 

ЛрІІ UЗЯВНОСТЇ 4СЯІОІХ ЛСІ\СНІ\О-rрача1 ИЧНІf\ 

ІІОМІ\.101\ (ЇХ HCMOЖJIIIRU ЗІІІtОбіГТИ JЗ УМОВ 

вІІвчення і11озсмної моиtІ 11оза нрнродлім 

МОВЛСU Нf'ВІІМ CCf'C.'IOBJI WCM. у BJIЗCfІ Opytt 

С1'Воренш.: умовах). 

3ІЦЗЧU, ЯКQ СТОЇ1 Ь ІН:рс.t ВШtШШU'ІСМ, ІІUШІJ Ut 

у створенні нnйбіщ.ш сnрнятJІІІОИХ )"ІОЯ 
rrрактnчпого овололіш1я )toвoro .:~.ля 1\ОЖного 

сту.1еща, у .аоборt rакІtх МС1'од.іа па.зqаtшя. ІІКІ б 

дозвшнt.'!Іl кожnому с~енту прояuнтн cuoto 
а"тввність. свою творчість. Мета внкJtадача -

аnнвізувати ІІІзпавальну 1іяльнісrь т~tх. ·по 

ІfЗВЧВЄ'ТЬСJІ, 8 П(101.tССі FI8RЧЗHHJI' іІІООСМІІІІМ \10БаМ . 

Такі сучасІТі neлaroriчm тс:хtІОJІОгії, як пав<~аmtя ~ 

с trівробітttІпrrві. прос~~:тна метuдJІКІ\. 

внкорtкїання нових івформаціїrнпх техпОJJогій. 

І ятерпет-ресурсів допомап:Іюn. реал І1}'ВВТІІ 

особнепсто орієнтованпіі LІідхіл у навчntшІ, 

:тбе'Jnсчують iиднRiдyJ.rti'latriю та дифсрснціаt~tю 
нввчаннн ' ураху&'lІІRЯ\1 "Щібнщ:тсіі сту;.t.е~mв. Ї\ 
t.:XН!IhHOCTt:ii ТЗ СОЦЇНJІЬН()-І J СИХОJІ()ГіЧНІІХ 

особлІІВІ)І."Теіі. 

І Аж:~:.1t. Ю.П. Oa>f/cІщncmu виедреиия Инm<.pmmt· 

11/t.'XIIO.'/ OllltЇ 8 op.!ai/U1U/IIIIO СUЛІОС'Г'f0ЯfІІt!1ЬІІ{)U 

puбomN cmyдuІІntO/f nри tJ6yЧt!JfUll lli/OCnlptlHI/Ьt.\1 
ЯЗІ>Іл·амв ІІf!ЯЗІtІІШ«ОМ~І·и І МlІ:юdой .Pl(!/1/~ti ~011. 
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