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Питання щодо використання Інтернет-технологій у навчанні стає все 

актуальнішим, оскільки Інтернет вже давно став повсякденністю для 

школярів, студентів та викладачів, а інформаційно-комунікаційні технології 

створюють нове глобальне середовище, в якому майбутнє покоління не лише 

спілкується, а й будує професійні стосунки та презентує себе. 

З поширенням інформаційних технологій викладачі отримали 

можливість використовувати різноманітні медіа-засоби для збагачення 

мовного середовища, зокрема на заняттях іноземною мовою. На зміну аудіо-

записам і навчальним телепередачам прийшли комп’ютерні програми, відео, 

супутникове телебачення та Інтернет. 

Використання Інтернет-технологій у вивченні іноземних мов сьогодні 

набуває особливого значення. Світові та українські лінгвісти та педагоги 

активно працюють над можливістю вивчення та викладання одночасно 

кількох іноземних мов. Вищі навчальні заклади України не залишаються 

оподалік інноваційного розвитку освіти і науки, а тому намагаються 

забезпечити умови для формування високого рівня іншомовної 

компетентності випускників. 

Метою роботи Кабінету ІЗІВІМ є робота зі студентами для покращення 

володіння іноземними мовами за допомогою мережі Інтернет, підготовка до 

участі на здобуття грантів, проведення навчально-методичних семінарів, 



конференцій, успішної атестації студентів з іноземних мов. 

Кабінет ІЗІВІМ, передбачає вивчення техніки пошуку інформації в 

міжнародній мережі Інтернет; вдосконалення знань іноземної мови та їх 

використання у вирішенні майбутніх професійних цілей; розширення 

світогляду в сфері культурних та міжнародних зв’язків, вивчення традицій та 

звичаїв країн світу, спілкування зі студентами і обмін інформацією, 

пов’язаною з їх майбутньою професійною діяльністю. 

Основні завдання Кабінету ІЗІВІМ: 

1. Надати можливість вдосконалювати навички володіння іноземними 

мовами у вільний час студентів; 

2. Створити достатній бібліотечний фонд літератури іноземними 

мовами, який складається з навчально-методичної, навчальної, методичної та 

фахової літератури, що призначається як для студентів, так і для викладачів 

різних спеціальностей; 

3. Поширення та популяризація іноземних мов, вивчення традицій та 

культури романо-германських, слов’янськомовних країн; 

4. Формування навичок у підготовці пакету документів, який 

складається з аплікаційних форм, твору або висвітлення авторських наукових 

праць та досліджень, резюме, рекомендаційних листів, тощо; 

5. Перегляд та обговорення нових стрічок (іноземною мовою); 

6. Створити умови для ефективної індивідуальної підготовки студентів 

до державної атестації, відпрацювання програмних завдань по фаховому 

володінню іноземними мовами, проходження тренінгових випробувань. 

На кожному комп’ютері в Кабінеті ІЗІВІМ знаходяться папки із 

завданнями з іноземних мов для самостійного та індивідуального 

опрацювання студентами,  відповідно до групи, іноземної мови, що 

вивчається, та рівня складності виконання за диференційованим підходом. 

Для студентів підібрані різні граматичні, лексичні та світоглядні завдання. 

Використовуючи ресурси Кабінету ІЗІВІМ, викладачі кафедри мають 

додаткову можливість застосовувати різні методи викладання іноземних мов: 



інтенсивна методика, конструктивний підхід, інтерактивне навчання 

іноземних мов, метод сasestudy, метод проектів, метод навчання з 

комп`ютерною підтримкою, мультимедійні системи електронного навчання 

іноземних мов (e-learning, learning management system), використання аудіо- і 

відео колекцій у процесі вивчення іноземних мов. 

Усі ресурси Кабінету ІЗІВІМ спрямовані на поглиблене вивчення 

іноземних мов для студентів, які добре знають іноземні мови, а також тим 

студентам, які соромляться свого незнання і можливо через це не можуть 

подолати мовний бар’єр. Використовуючи мультимедійні програми, такі 

студенти можуть покращити вимову, знання граматики, вивчити слова. 

Окрім комп’ютерних програм, студенти ЛІЕТ мають можливість 

доступу до різноманітних навчальних веб-сайтів, основною метою яких є 

допомогти студенту перевірити свої знання лексики, граматики чи фонетики 

за допомогою безлічі цікавих мотивуючих вправ та завдань. Зразки таких 

вправ бачите на слайдах. 
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