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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті досліджено одну з важливих проблем сучасної лінгводидактики – формування комунікативної ком-
петентності, зокрема, за допомогою мережі Інтернет. Розкривається суть понять ‹‹лексичʜа компетенція››, 
‹‹граматичʜа компетенція››, ‹‹семаʜтичʜа компетенція››, ‹‹фоʜологічʜа компетенція››, ‹‹орфографічʜа компе-
тенція›› й ‹‹орфоепічʜа компетеʜція››. Основна увага зосереджується на методиці формування комунікативної 
компетентності засобами мережі Інтернет, а саме подано характеристику видів діяльності, котрі викорис-
товуються для оволодіння лексикою англійської мови. Висвітлюються різні форми роботи з Інтернет-контен-
том, які використовуються на заняттях з англійської мови: самостійна або групова робота учʜів з Іʜтерʜет-
ресурсами, участь у міжʜародʜих проектах, листуваʜʜя електроʜʜою поштою, створеʜʜя власʜих сайтів. 
Схарактеризовано сутність феномена ‹‹мовна компетенція›› та ‹‹мовленнєва компетенція›› на основі праць 
провідних науковців з означеної теми, а також подано власне авторську інтерпретацію дослідженого поняття. 
Поряд з означеним об’єктом дослідження розглянуто використання Інтернету для різних форм дистанційної 
роботи. Також зазначається, що осʜовʜим внутрішнім мотивом ʜавчальʜої діяльʜості для більшості учʜів є 
орієʜтація ʜа практичʜо зʜачущий результат, а ʜе ʜа засвоєʜʜя суми зʜаʜь.

Поряд із цим схарактеризовано методи ʜавчаʜʜя, що співвідʜосяться з використанням усесвітньої павути-
ни. Серед цих методів проаналізовано твердження щодо формування комунікативної компетентності не тільки 
провідних українських науковців, а й зарубіжних учених. Запропоновано характеристику методів ʜавчаʜʜя, що 
співвідʜосяться з використанням Інтернету для формування комунікативної компетентності: теоретичʜий, 
іʜдивідуальʜо- й соціальʜо-психологічʜий, літературʜо- й мовʜо-дидактичʜий, інтенсивний. Поряд із методами 
навчання присвячено увагу етапам роботи в мережі Інтернет, серед яких визначено три основні етапи.

На основі аналізу методико-педагогічних праць, які стосуються формування комунікативної компетентнос-
ті на уроках англійської мови за допомогою мережі Інтернет подано авторське бачення формування іншомовної 
комунікативної компетентності.

Ключові слова: комунікативна компетентність, компонент, мовна компетенція, іноземна мова, Інтернет-
контент, етап навчання.
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USE OF THE INTERNET IN THE CONTEXT OF FORMATION  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AT ENGLISH LANGUAGE LESSONS

One of the most important problems of modern linguodidactics – the formation of communicative competence, 
in particular, through the Internet is examined in the article. The essence of the concepts “lexical competencе”, 
“grammatical competence”, “semantic competence”, “phonological competence”, “orthographic competence” and 
“orthoepic competence” is revealed. The main attention is focused on the method of formation of communicative 
competence by means of the Internet, namely, the characteristics of the types of activities used to master the 
vocabulary of the English language are given. Various forms of work with Internet content used in English classes 
are observed: individual or group work of students with Internet resources, participation in international projects, 
e-mail correspondence, creation of own sites. The essence of the phenomenon “linguistic competence” and “speech 
competence” is characterized on the basis of works of leading scientists on the specified subject, and also the author's 
interpretation of the researched concept is given. Along with the indicated object of research, the use of the Internet 
for various forms of remote work is considered. It is also noted that the main internal motive of learning activities for 
most students is to focus on a practically tangible result, and not to assimilate the amount of study.

In addition, the article describes the methods of study that correspond to use of the World Wide Web. Among these 
methods, the statements about the formation of communicative competence not only of leading Ukrainian scientists, but 
also of foreign scientists are analyzed. The characteristics of teaching methods that are correlated with use of the Internet 
for the formation of communicative competence are proposed: theoretical, individual and socio-psychological, literary 
and linguistic-didactic, intensive. Along with teaching methods, attention is paid to the stages of work with the Internet, 
among which three main stages are identified.

Based on the analysis of methodological and pedagogical works related to the formation of communicative 
competence at English lessons using the Internet, the author's vision for formation of foreign language communicative 
competence is presented.

Key words: communicative competence, component, language competence, foreign language, Internet content, 
studying stage.

Постановка проблеми. Сьогодні для фахів-
ців у галузі навчання іноземних мов важливим є 
той факт, що мова як засіб спілкування, набула 
нової форми існування у віртуальному просторі, 
а викладачі іноземних мов отримали унікальну 
можливість використовувати сучасну живу іно-
земну мову в процесі навчання та створювати 
власний інформаційний віртуальний простір. 
Як і все нове, проблема використання віртуаль-
ного простору вимагає додаткового осмислення. 
Усесвітня мережа має величезний потенціал для 
використання практично в усіх сферах людської 
діяльності, у тому числі й у галузі навчання іно-
земних мов. Проте в цьому й полягає складність 
її використання: занадто багато можливостей. 
Тож необхідно вибрати ті з них, які будуть дій-
сно ефективні та привнесуть щось нове в процес 
навчання іноземних мов.

Актуальність використання мережі Інтернет 
під час формування комунікативної компетенції 
на уроках англійської мови надзвичайно висока. 
Освоєння методів і навичок роботи з Інтернет-
ресурсами дасть учителю можливість покращити 
навчальний процес, урізноманітнити, осучаснити 
методи та прийоми викладання, підвищити моти-
вацію до вивчення предмета.

Аналіз досліджень. Вивченням питань 
розвитку творчої активності учнів на уро-
ках іноземної мови займалися: Є. С. Полат, 
Р. М. Шаманська, Л. Ю. Шелест, Т. М. Шелест, 

Н. Ю. Кузнєцова, П. В. Сисоєв, М. Н. Євстиг-
нєєв, О. О. Сітало. Однак на сьогоднішньому 
етапі в методиці викладання іноземних мов 
ще недостатньо широко досліджені та описані 
шляхи використання всесвітньої мережі Інтер-
нет у навчальному процесі, особливо в контек-
сті формування комунікативної компетенції на 
уроках англійської мови з допомогою інтернет-
ресурсів.

Мета статті полягає в системному описі та 
обґрунтуванні теоретичних принципів ефектив-
ного використання ресурсів Інтернет-мережі для 
формування комунікативної компетентності на 
уроках англійської мови в старших класах.

Виклад основного матеріалу. Проблема фор-
мування комунікативної компетенції студентів 
розглядалася багатьма науковцями через її акту-
альність. Розглянемо можливі вирішення цієї 
проблеми, що представлені в їхніх працях. Дослі-
дження питання формування комунікативної ком-
петентності розпочато ще у 80-х роках минулого 
століття американським лінгвістом Н. Хомським 
у його відомій публікації «Мова та мислення» 
(Хомский, 1972: 110).

Комунікативна компетентність – особливе 
системне психологічне утворення, що містить у 
собі три взаємопов’язані підсистеми: 1) мовний 
досвід, що спонтанно накопичується носієм мови 
в життєвій практиці; 2) знання про мову, що набу-
ваються в організованому навчанні; 3) мовну інту-
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їцію, що формується як похідна від перших двох 
компонентів (Божович, 2013: 43–44).

Комунікативний досвід містить три аспекти: 
1) практику спілкування мовою та використання 
її з метою пізнання людиною середовища й самої 
себе; 2) емпіричні узагальнення мовних явищ; 
3) рефлексію на свою та чужу мову, тобто усві-
домлення й оцінку її особливостей. Емпіричні 
висновки дитини про мовні явища, оцінка власної 
та чужої мови можуть бути адекватні лінгвістич-
ним знанням. Тому ще до навчання вона починає 
формуватися як єдність прагматичних умінь і 
самостійно відкритих знань.

М. Білогорка, Т. Мороз визначають два ком-
поненти комунікативної компетентності – мовну 
компетенцію як певний рівень обізнаності кон-
кретного суб’єкта чи суб’єктів з ідеальною зна-
ковою системою рідної або іноземної мови (мов), 
а мовленнєву – здатність людини до практичного 
використання знань про мову в процесі комуніка-
ції (Білогорка, Мороз, 2015: 223). Явищу комуніка-
тивної компетенції властива ієрархічність і різно-
аспектні виявлення відповідно до щаблів (рівнів, 
сходинок) ієрархічної комунікативної піраміди, 
адже комунікативна компетенція – здатність пра-
вильно користуватися мовою в соціально-детер-
мінованих ситуаціях (Лещенко, 2009: 6). Кому-
нікативна компетенція – складне багатоаспектне 
поняття, яке позначає сукупність мовних знань, 
навичок і вмінь, оволодіння якими дає можли-
вість здійснювати мовленнєву діяльність згідно 
з мовними нормами в різних сферах діяльності. 
У відомій публікації Ради Європи «Загальноєвро-
пейські компетенції володіння іноземною мовою: 
вивчення, навчання, оцінка» подане поняття 
визначається як знання словникових одиниць і 
володіння певними формальними правилами, за 
допомогою яких словникові одиниці перетворю-
ються в осмислене висловлювання.

У структурі мовної компетенції як складника 
комунікативної компетенції виділяються такі ком-
поненти: лексична, граматична, семантична, фоно-
логічна, орфографічна й орфоепічна компетенції. 
Основу лексичної компетенції в цьому документі 
становлять знання словникового складу мови, що 
включає лексичні та граматичні елементи, а також 
здатність їх використовувати в мовленні.

Під граматичною компетенцією автори згада-
ного вище видання мають на увазі знання грама-
тичних елементів мови й уміння використовувати 
їх у своєму висловлюванні. Оскільки граматику 
конкретної мови можна розглядати як сукупність 
правил, що дають змогу складати впорядковані 
ланцюжки елементів, тобто будувати речення, 

то граматична субкомпетенція включає в себе 
здатність розуміти й висловлювати певний сенс, 
оформляючи його у вигляді фраз і пропозицій, 
побудованих за правилами цієї мови (на відміну 
від механічного відтворення завчених зразків).

Семантична компетенція учнів у визначенні 
вчених Ради Європи полягає в знанні можливих 
способів вираження певного значення слова й 
умінні використовувати ці способи вираження в 
процесі комунікації, тобто засвоєння лексичної, 
граматичної та прагматичної семантики слова. 
Лексична семантика займається питаннями зна-
чення слова, наприклад, слово в загальному мов-
ному контексті: референція; конотація; способи 
вираження деяких загальних понять; відносини 
між мовними одиницями: синонімія/антонімія; 
гіпонімія; сполучуваність; родовидові відно-
сини; компонентний аналіз; перекладацькі від-
повідності.

Фонологічна компетенція визначається як зна-
ння й уміння сприймати/відтворювати іноземну 
мову та включає звукові єдності мови (фонеми) і 
їх варіанти (алофони); артикуляційно-акустичні 
характеристики фонем (наприклад, дзвінкість, лабі-
алізація, назалізація тощо); фонетичну організацію 
слів (складова структура, послідовність фонем, 
словесний наголос, тони); просодику: наголос і 
ритм; інтонацію; фонетичну редукцію: редукцію 
голосних; сильні та слабкі форми; асиміляцію; 
випадання кінцевого голосного.

Орфографічна компетенція, згідно з концеп-
цією Ради Європи, передбачає знання символів, 
що використовуються при створенні письмового 
тексту, а також уміння їх розпізнавати й зобра-
жати на письмі.

На думку К. Ірісханової та Г. Стрєлкової, 
зміст комунікативної компетентності в процесі 
навчання іноземних мов і культур становлять такі 
компоненти (Ірісханова, Стрелкова, 2001: 127): 
знання фонологічних, лексичних, граматичних 
явищ і закономірностей мови, що вивчається як 
системи, включаючи когнітивну організацію та 
способи зберігання знань про мовні явища у сві-
домості індивіда (наприклад, асоціативні, пара-
дигматичні й інші види зв’язків мовних явищ); 
знання літературної норми мови, що вивчається й 
уміння застосовувати ці знання в комунікативній 
і професійній діяльності; мовні характеристики 
видів дискурсу (усний і письмовий дискурс, підго-
товлена й непідготовлена мова, офіційна й неофі-
ційна мова); основні мовні форми висловлювання: 
розповідь, опис, монолог, діалог. Н. Гончарова та 
Г. Кретиніна визначають взаємопов’язані компо-
ненти лінгвістичної (тобто мовної) компетенції, 
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які, співвідносячись із рівнями мовної системи, 
включають фонетико-фонологічну, лексико-гра-
матичну, дискурсивну компетенції. Тобто лінг-
вістична компетенція – інтегративне утворення, 
що визначається як здатність учнів співвідносити 
мовні засоби із цілями, сферами, ситуаціями, 
умовами мовного спілкування (Гончарова, Крети-
нина, 2009: 37).

Отже, аналіз структури мовної компетенції 
в роботах зарубіжних і вітчизняних дослідни-
ків дає змогу встановити, що мовна компетенція 
наявна в усіх сучасних моделях комунікативної 
компетенції, отримуючи при цьому різні назви – 
лінгвістична, мовна або граматична компетенція; 
комунікативна компетенція не може функціону-
вати самостійно без опори на мовну; залежно від 
кількості компонентів мовна компетенція отримує 
різне наповнення: чим менше компонентів кому-
нікативної компетенції виділяється дослідником, 
тим більш ємним стає зміст кожного складника 
мовної компетенції.

Аналізуючи інтерпретацію комунікативної 
компетенції зарубіжним й вітчизняними дослід-
никами, можемо зробити такі висновки:

1) комунікативна компетентність – це досвід, 
що розвивається і значною мірою усвідомлюється 
в ході спілкування між людьми, що формується й 
актуалізується в умовах безпосередньої людської 
взаємодії.

2) мовна компетенція визнається базовим ком-
понентом комунікативної компетенції, без мовної 
компетенції комунікативна компетенція не може 
бути сформована;

3) більшість учених розглядає мовну компе-
тенцію як знання мовної системи мови, що вивча-
ється на всіх рівнях (фонологічному, лексичному, 
граматичному) граматичних правил побудови 
речення;

4) деякі дослідники (І. Бім, В. Сафонова та ін.) 
включають у комунікативну компетенцію нави-
чки й уміння використовувати ці знання в мовній 
діяльності іноземною мовою.

Підводячи підсумки вищесказаного, варто 
зазначити, що термін «комунікативна компетен-
ція», що виник спочатку в лінгвістиці, проникає 
в теорію навчання іноземній мові, швидко роз-
вивається, збагачуючи методичну науку новими 
поняттями, ключовими з яких є комунікативна 
компетенція й комунікативна компетентність.

Формування останнього є основним при-
значенням дисципліни іноземна мова, оскільки 
випускники шкіл повинні вміти здійснювати 
іншомовне спілкування з носіями мови, спілку-
ватися за допомогою нових інформаційних тех-

нологій, мати доступ до різноманіття світової 
культури й політичного життя. Беззаперечним 
є той факт, що саме мережа Інтернет відкриває 
широкі можливості для формування комуніка-
тивної компетенції, зокрема, і на уроках англій-
ської мови.

У сучасному суспільстві інформаційно-кому-
нікативні технології з кожним днем стають 
невід’ємною частиною нашого життя, засобом 
спілкування все більшої кількості людей. Ресурси 
мережі Інтернет є безцінною базою для створення 
інформаційного середовища, освіти та само-
освіти, задоволення професійних та особистих 
інтересів і потреб. З огляду на це, останнім часом 
велику увагу приділяють інформатизації системи 
освіти, включаючи й мовну освіту.

Метою викладання іноземної мови в навчаль-
них закладах є формування іншомовної компетен-
ції, яка буде визначатися як умінням вести бесіду 
за особистої присутності учасників розмови, так і 
вмінням спілкуватися засобами всіляких сервісів 
і служб мережі Інтернет, адже на сучасному етапі 
технологічного розвитку спілкування в усесвіт-
ній мережі вже є не додатковим, а окремим рів-
ноправним видом людського спілкування (Биков, 
Жук, 2005: 128).

Розвиток освіти в наш час органічно 
пов’язаний із підвищенням рівня його інформа-
ційного потенціалу. Ця характерна риса багато в 
чому визначає як напрям еволюції самої освіти, 
так і майбутнє всього суспільства. Для успішної 
орієнтації у світовому інформаційному просторі 
учням необхідно оволодіти інформаційною, а 
також комп’ютерною культурою, оскільки прі-
оритет під час пошуку інформації все більше й 
частіше надається Інтернету.

Як інформаційна система Інтернет пропонує 
своїм користувачам безліч інформації та ресурсів. 
Базовий комплект послуг може включати:

– електронну пошту (e-mail);
– відеоконференції (наприклад, ZOOM, MS 

Teams, Google Meet, Skype);
– месенджери (наприклад, Telegram, Viber, 

Messenger);
– можливість публікації власної інформації, 

створення сайтів (web-site), домашніх сторінок 
(homepage) і розміщення на cepвepi;

– доступ до інформаційних ресурсів аудіо-, 
відео- (YouTube, Tik Tok) і текстового характеру;

– пошукові системи (Bing, Yahoo!, Baidu, 
Google, Shenma);

– розмови в мережі, зокрема в соціальних 
мережах Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter 
(chat).
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Усі ці можливості можуть активно викорис-
товуватися під час вивчення іноземної мови. 
Оволодіння комунікативною й міжкультурною 
компетенціями неможливе без практики спілку-
вання, і використання Інтернет-контенту в цьому 
випадку просто необхідне. Віртуальне серед-
овище дає змогу вийти за часові й просторові 
рамки, дає можливість автентичного спілкування 
з реальними співрозмовниками на актуальні для 
обох сторін теми (Биков, Жук, 2005: 14). Однак 
не можна забувати, що Інтернет – це лише допо-
міжний технічний засіб, продиктований часом. 
Для досягнення оптимальних результатів необ-
хідно грамотно інтегрувати його використання в 
навчально-виховний процес.

Більшість авторів статей пропонує інтегрувати 
Інтернет у навчальний процес, зберігаючи тради-
ційні засоби навчання. На думку Б В. Гаврилова, 
«використання Інтернету на уроці не має бути 
самоціллю. Щоб правильно визначити місце й 
роль Інтернету під час вивчення іноземної мови, 
необхідно знайти для себе чіткі відповіді на 
питання: для кого, для чого, коли, у якому обсязі 
він має використовуватися» (Гаврилов, 2016: 6). 
Знайти відповіді на ці питання необхідно на етапі 
підготовки до уроку англійської мови, виходячи з 
його типу, мети й очікуваних результатів.

Роль учителя під час використання Інтернет-
ресурсів у навчальному процесі є однією з най-
більш обговорюваних проблем. Не можна не 
погодитися з ученими, які вважають, що робота 
з Інтернетом висуває дуже високі вимоги до осо-
бистісних якостей, професійної підготовки вчи-
теля (Гаврилов, 2016: 6). Залежно від ступеня 
участі вчителя виділяють три типи уроків: із домі-
нуючою роллю вчителя, координуючою роллю та 
переважною роллю учня. Цілком обґрунтовану 
перевагу варто віддавати останньому підходу, 
який ґрунтується на проектній діяльності учнів, 
однак при цьому він не зменшує вартості двох 
інших на певних етапах навчання, показуючи 
можливість їх використання залежно від рівня 
учнів, теми й підбору сайтів.

Усесвітня мережа – потужний засіб навчання 
та пізнання. Як зазначають методисти, щоб засоби 
нових інформаційних технологій виявилися ефек-
тивними в шкільній освіті, вони повинні сфор-
мувати певну систему, яка передбачає інше розу-
міння: а) сутності викладання й навчання; б) ролі 
вчителя й учнів у цьому процесі; в) стосунків 
педагога та вихованців; г) оснащення робочих 
місць для здійснення навчально-виховного про-
цесу (Полат, Бухаркина, 2008: 199). Основні ж 
завдання комунікацій в освіті, на думку науковців, 

можна сформулювати так: «Ми хочемо, щоб наші 
школярі робили більше, ніж просто дивилися на 
світ через екран монітора. Ми хочемо, щоб наші 
діти й учителі ставили питання, ділилися ідеями, 
проводили спільні дослідження. Ми хочемо, щоб 
вони розуміли культуру, географію, політику, істо-
рію та науку в масштабі планети Земля. Телекому-
нікація – могутній засіб, який перетворює процес 
навчання» (Полат, Бухаркина, 2008: 199). Варто 
завважити, що справедливість такого акценту й 
учителі, й учні зрозуміли останнім часом – під час 
дистанційного навчання в умовах карантинних 
обмежень, які введені в більшості країн світу з 
початку березня 2020 року через небезпеку поши-
рення COVID-19.

Мережа Інтернет забезпечує доступ до акуму-
льованих знань як у текстовій, так і в графічній 
формах. Телебачення, відео, комп’ютерна гра-
фіка дають учням можливість отримати образну 
інформацію. Давно відомо, що образна інформа-
ція засвоюється краще, ніж текстова (скажи мені – 
і я забуду, покажи мені – і я запам’ятаю, дай мені 
діяти самому – і я навчуся (Полат, Бухаркина, 
2008: 200)). Багато проектів інтегрують вербальну 
та графічну інформацію, звук та анімацію. Учні 
в школах XXI століття повинні навчитися демон-
струвати своє розуміння ідей, фактів, концепцій, 
теорій, а не лише запам’ятовувати їх. Для цього 
потрібно створити відповідні умови вчителям та 
учням. Педагогам доведеться співпрацювати один 
із одним, щоб учні, застосовуючи гіпертекстові 
середовища й інтерактивні мультимедіа, могли 
успішно працювати над своїми проектами. Вони 
поступово будуть більш активно залучатися до 
пошукової, дослідницької та творчої діяльності, 
розвивати свої знання на основі обробки джерел 
інформації, одержуваних не тільки в себе в школі, 
а й з усіх кінців світу.

Для ефективної організації такої діяльності 
необхідно з’ясувати, які є форми роботи з Інтер-
нет-контентом і наскільки вони є доцільними та 
ефективними, залежно від мети уроку. Сучасні 
методисти пропонують такі форми роботи з інтер-
нет-контентом (Кузнєцова, 2012: 9):

1. Використання ресурсів Інтернету під час 
вивчення нової теми (добір додаткового матері-
алу, наочності, відео- й аудіофрагментів. Учи-
тель пояснює учням мету й завдання, роздає/
розсилає картки із завданнями й адресами сайтів, 
учні повинні продивитися матеріал, відібрати 
потрібне й запропонувати для використання під 
час вивчення теми).

2. Самостійна або групова робота учнів з 
Інтернет-ресурсами для підготовки доповідей, 
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повідомлень (активне використання зазначених 
вище пошукових систем).

3. Участь у міжнародних проектах (підбір 
тем проектів, які вписуються в програму, мають 
зв’язок із подіями міста, школи).

4. Листування електронною поштою (цей вид 
діяльності потребує певної технічної підготовки, 
бажано, щоб у кожного учня була власна поштова 
скринька).

5. Створення власних сайтів (ця форма має 
успіх за кордоном, але для українських шкіл є 
досить складною (на нашу думку, може бути все 
ж застосована в старших класах ліцеїв так званого 
«інформаційного» профілю)).

6. Спілкування вчителя з колегами, обмін 
досвідом, створення мережної взаємодії між педа-
гогами з будь-яких країн.

Можна доповнити цей список можливостями, 
пов’язаними з дистанційним навчанням через 
Інтернет, а також участю в різних конкурсах, у 
текстових і голосових чатах, проходження онлайн 
тестувань.

Ураховуючи стрімкий розвиток комп’ютерних 
технологій останнім часом, збільшення швидко-
сті роботи Інтернету, до цих можливостей ми б 
хотіли додати використання веб-камер під час 
Zoom-конференцій, загалом спілкування в режимі 
онлайн, проведення відеоуроків тощо.

На основі методичних праць можна виділити 
таку послідовність розробки завдань на основі 
Інтернет-ресурсів:

– Прогляньте навчальний курс і виділіть 
завдання, які не мають успіху на уроках у певному 
класі, які не мотивують учнів і не викликають у 
них зацікавленості.

– Проаналізуйте недоліки цих завдань, проду-
майте, яким чином можна покращити їх із допо-
могою ресурсів інтернету. Пам’ятайте, що немає 
одного правильного засобу для всіх завдань або 
для всіх учнів, тому вам потрібно експерименту-
вати, проявити фантазію, створити диференційо-
вані, можливо, індивідуальні завдання.

– Після визначення шляхів застосування, роз-
робки завдань варто знайти галузь чи сайт, який 
ви будете використовувати, наприклад: чат, роз-
силка, веб-сайт. Вам необхідно розробити відпо-
відні критерії для оцінювання й вибору сайтів. 
Це залежить від вашої ситуації й від того, як ви 
плануєте застосувати інтернет-ресурси. Корисні 
критерії можуть включати оцінку інструкційних 
елементів, таких як зміст, доступність і цінність 
для досягнення поставленої мети, функціональні 
елементи, елементи дизайну, такі як швидкість і 
гнучкість, зручність у користуванні.

– Обравши галузь чи сайт, ви можете перейти 
до етапу проектування завдань, які будуть відпо-
відати як вашим цілям, так й обраному сайту.

Розробляючи завдання, потрібно пам’ятати, 
що воно не має просто інтерпретувати те, що 
можна було б зробити й без інтернету. Учні зна-
чно виграють у тому випадку, якщо вправи тре-
нують різні види навчання, дають реальну мож-
ливість для комунікації та сприяють взаємодії та 
співпраці. Завдання мають давати учням можли-
вість оцінювати, рецензувати, публікувати, порів-
нювати, моделювати, створювати, досліджувати, 
висувати гіпотези, організовувати, сперечатися, 
брати інтерв’ю, слухати, дивитися, спостерігати, 
переказувати, експериментувати, грати й робити 
доповіді. У цьому випадку завдання такого типу 
будуть сприяти формуванню та розвитку інфор-
маційної компетенції учнів. Можна створити без-
ліч завдань різного рівня складності для розвитку 
навичок усного мовлення, письма й аудіювання.

Організація інтернет-завдань зазвичай прохо-
дить у три етапи (Гаврилов, 2016: 6):

1. Підготовка – розвиток навичок говоріння, 
актуалізація раніше отриманих знань, вивчення 
лексики, мотивація й налаштування учнів на 
подальшу роботу, уведення в тему.

2. Робота в мережі інтернет – пошук у мережі, 
читання й письмо, обробка специфічної інформа-
ції та занесення її до бланків відповідей, пошук 
відповідей на питання тощо. На цьому етапі учні 
мають чітко розуміти, що їм потрібно зробити й 
скільки часу в них є на виконання завдання.

3. Робота в класі поза мережею Інтернет – 
обмін отриманою інформацією, обговорення того, 
що учні знайшли, дізналися, виконали чи не вико-
нали під час роботи в мережі.

Для вчителів, які вирішили використовувати 
завдання поданих зразків, можна дати такі поради:

–	 Кожного разу, коли вчитель використовує 
інформаційно-комунікативні технології на уроці, 
він повинен мати запасний план проведення уро-
ків, якщо техніка вийде з ладу, не буде працювати 
сайт через неякісний Інтернет-зв’язок чи відклю-
чать електроенергію.

–	 На уроці можна організувати роботу безпо-
середньо в мережі Інтернет, а можна завантажити 
декілька сторінок або необхідну частину сайта на 
диск. Краще, якщо завдання будуть передбачати 
парну або групову роботу, так як це сприяє роз-
витку навичок комунікації, навчанню співробіт-
ництва й запобігає ефекту, коли комп’ютер стає 
перешкодою для спілкування в класі.

–	 У комп’ютерному класі повинен бути віль-
ний простір, який має збільшуватися залежно 
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від кількості учнів. Ідеальний клас повинен 
мати місце, вільне від комп’ютерів, для групової 
роботи, дискусій або роботи над іншими завдан-
нями. Обладнання та столи не мають перешко-
джати зоровому контакту вчителя з класом, роботі 
з дошкою або пересуванню між групами.

Висновки. Отже, усі переваги роботи з вико-
ристанням Інтернет-контенту на уроці англійської 
мови, на наш погляд, очевидні. Однак, плануючи 
та готуючись до уроку з використанням мережі 
інтернет, учитель повинен завжди оцінювати, 
наскільки це виправдано й чи немає інших, більш 

ефективних засобів досягнення поставленої мети. 
Організовуючи роботу на основі інтернету, варто 
пам’ятати, що вона потребує ретельного відбору 
педагогом матеріалів, попередньої їх обробки та, 
звичайно, сучасних педагогічних технологій, які 
відповідають принципам особистісно орієнтова-
ного навчання й, відповідно, проблемній спрямо-
ваності всього процесу, в іншому випадку існує 
вірогідність того, що технократичний підхід, 
тобто захоплення використанням інформаційних 
технологій заради них самих, змістить убік цілі 
навчання іноземної мови, їх специфіку.
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