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ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ У ВИВЧЕННІ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 

 Іноземна мова – це навчальний предмет, який в силу своєї 

специфіки, а саме, створення для студентів штучного мовного 

середовища через відсутність природного, припускає найбільш гнучке 

і широке використання різних технічних засобів навчання. Тому не 

дивно, що у викладанні іноземної мови нові можливості, що 

відкриваються завдяки використанню сучасних методів навчання і 

новітніх технологій, знайшли найрізноманітніше застосування.  

Педагогічні і теоретичні аспекти використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі досліджені у працях М. Жалдака, 

Ю. Жука, В. Загвязінського, Ю. Машбиця, В. Монахова, Н. Морзе, 

А. Пенькова, Є. Полат, С. Ракова, Ю. Рамського та інших. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей використання 

нових інформаційних технологій у навчанні французької мови 

студентів вищих навчальних закладів, рекомендації основних 

Інтернет-ресурсів для навчання різних видів мовленнєвої діяльності. 

 Новітні технології – це не лише сучасні технічні засоби, але і 

нові форми та методи, новий підхід до процесу навчання. 

Використання новітніх інформаційних технологій  допомагають 

забезпечити індивідуалізацію та диференціацію навчання з 

урахуванням здібностей тих, хто вчиться, їх рівня знань [6]. 

Хоча всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет з'явилася 

порівняно недавно, однак зараз мільйони людей у багатьох країнах 

світу вже не можуть обійтися без цього потужного сучасного засобу 

спілкування і пізнання. Інтернет змінюється з кожним днем, а його 



можливості постійно розширюються, в ньому з'являється багато нової 

інформації, і подорожувати по ньому стає все цікавіше. 

Можливiсть мережi Iнтернет визначається рiзними 

дидактичними завданнями, якi можна вирiшити в навчальному 

процесi. Найбільш важливі завдання, які можуть бути реалізовані при 

навчанні іноземної мови засобами Інтернет-технології y вyзі 

характеризyються: розвитком вмiння іншомовного спілкування в 

рiзних сферах і ситуацiях; формуванням i вдосконаленням мовного 

навику; розвитком навику самостiйної та дослiдницької роботи 

студента за рахунок спеціально органiзованої дiяльностi з 

використанням Інтернет-технологiї, що iніціює самостійну дiяльність 

i ліквідує прогалини в знаннях, уміннях, навичках; підвищенням 

мотивації і створенні потреби у вивченні іноземної мови; реалізацією 

індивідуального підходу засобами обліку індивідуальних 

особливостей особи, що навчається, за рахунок використання 

комунікативної служби мережі Інтернет; формуванням 

комунікативного навику і культури спілкування. 

Оскільки одним з важливих резервів підвищення ефективності 

вищої освіти є оптимізація самостійної роботи студента, в умовах 

інформатизації освіти і скорочення кількості навчальних годин, які 

відводяться на вивчення другої та третьої іноземних мов у ВНЗ, 

високоякісна іншомовна підготовка фахівців можлива тільки в тому 

випадку, коли основний акцент у навчанні іноземної мови робиться не 

стільки на аудиторне заняття, скільки на самостійну діяльність 

студента, яка грамотно поєднана з сучасними інформаційними 

технологіями в цілому та Інтернет-технологіями зокрема. 

Самостійна робота студента з використанням можливостi 

мережi Iнтернет мoже прохoдити двoмa оснoвними шляхами через 

aудитoрну та позaaудитoрну роботу студентa. Aудиторнa самостійнa 

роботa студента характеризується виконанням завдань в 

комп'ютерному класі, який оснащений виходом в Інтернет, в рамках 

заняття з французької мови під безпосереднім наглядом і 

керівництвом викладачів. Позааудиторна самостійна робота студента - 

це виконання спеціально підготовленого завдання в мережі Інтернет. 



Самостійна робота в даному випадку побудована таким чином, що дає 

можливість студентам виконати навчальне завдання в будь-якому 

зручному йому місці з точкою доступу в Інтернет. 

Завдяки Інтернету студенти мають унікальну можливість 

користуватися автентичними текстами, слухати носіїв мови і 

спілкуватися з ними, що створює природне мовне середовище; 

формувати та вдосконалювати мовні навички на основі опрацювання 

навчальних ресурсів різноманітних дистанційних курсів з іноземної 

мови; формувати мотивацію на основі систематичного вивчення 

"живих" матеріалів [2; 3: 8].  

Розглянемо найбільш цікаві та корисні для навчання 

французької мови Інтернет-ресурси. Наприклад, сайт 

www.nouvelobs.com надає різноманітні можливості для роботи з 

новинними статтями авторів-носіїв мови. Окрім того, тут є рубрики : 

conjugaison dйfinition synonyme rиgles de franзais exercices de franзais 

fle, де можна вивчати граматичні правила, знаходити синоніми, 

перекладати он-лайн та перевіряти свої знання. Сайт 

http://www.tv5monde.com/ також пропонує навчатися, навчати, 

відкривати і грати з французькою мовою, матеріали для вчителів та 

тих, хто вчиться, повністю безкоштовні, доступні на всіх медіа та в 

усьому світі. На французькому сайті www.tv5.fr в розділі «Apprendre le 

franзais», пропонується на вибір кілька тематичних рубрик, кожна з 

яких містить різні завдання на розуміння відео- та аудіоматеріалу. 

Cлухачі  мають можливість не тільки виконати завдання, але і відразу 

ж пpoаналізувати свoї помилки. Сайт надає yнікальнy можливість 

спочатку прослyхати аyдіоматеріал, а потім, грyнтуючись на 

отриманій інформації, заповнити пропyски в реченнях. За допомогою 

сайтy французького телебачення www.france2.fr студенти мають 

можливість працювати з відеорепортажами. Також існує безліч сайтів 

французької преси (наприклад, www.liberation.fr, www.lemonde.fr), які 

надають чудову можливість роботи з грaматикою і новою лeксикою. 

Такі сайти, як www.yahoo.fr, www.orange.fr, можна використовувати 

для пошуку будь-яких матеріалів французькою мовою в Інтернеті [4]. 



Останнім часом в навчальних програмах вузів зміщуються 

акценти з аудиторних занять на самостійне вивчення іноземної мови. 

Тому все більшої актуальності набувають інтерактивні тести з 

інтернету, завдяки яким можна не лише дізнатись про щось нове, а й 

самому перевірити свої знання. Так, на сайті Civilisation franзaise 

(www.cortland.edu/flteach/civ/) нашій увазі пропонуються інтерактивні 

уроки країнознавства, де необхідно вставити правильне слово, а потім 

можна подивитися підказку. Теми тестів досить різноманітні: 

французька кухня, культурне життя, культурна спадщина, 

суспільство, школа, економіка, держава, правосуддя, Європа, сімейне 

життя, свята, житло, облаштування будинку, релігія, соціальне 

забезпечення і медицина, символи країни, транспорт, канікули, 

віртуальна подорож [5]. 

Інтернет-ресурс http://www.studyfrench.ru/ повністю присвячений 

вивченню французької мови і містить різноманітну навчальну та 

довідкову інформацію. Тут можна знайти уроки онлайн, тести, ігри, 

конкурси, довідник з граматики французької мови, матеріали про 

Францію, французькі топіки, спеціально підібрані для складання 

іспитів у школах і вузах; каталог курсів французької мови; 

інформацію про французькі розмовні клуби. 

Окрім різних сайтів в мережі Інтернет існує ряд навчальних 

посібників, завдання яких спрямовані на роботу з автентичними 

матеріалами у Всесвітній Павутині. Так, видавництво CLE 

International на даний момент вже випустило два навчальних 

посібники з використанням інтернет-ресурсів для людей, які вивчають 

французьку мову на початковому і середньому етапах (150 Activitйs 

Sur Internet Niveau Dйbutant і 150 Activitйs Sur Internet Niveau 

Intermediaire). За допомогою даних посібників учнні та студенти 

мають можливість відкрити для себе франкомовний Інтернет в 

процесі оволодіння французькою мовою.  

 Інтернет-ресурси можуть бути використані також задля 

формування та розвитку фонематичного слуху, правильної вимови та 

й взагалі фонетичних навичок. Наприклад на сайті NOSAlingua 

(https://www.mosalingua.com) серед ресурсів для вивчення французької 



мови є категорія "parler et prononcer",  далі за посиланням –  перехід на 

інший сайт, Forvo (https://forvo.com), де  можна обирати будь-яку 

лексичну тему. Кожне слово тут супроводжується звукозаписом, тому 

може бути прослухане і проговорене. Таким чином можна вивчати 

теми повсякденного вжитку, як: сім'я, кольори та числа, повсякденні 

фрази, тварини, хобі тощо. 

На сайті Podcast franзais facile 

(https://www.podcastfrancaisfacile.com) можна прослухати діалоги та 

тексти, які супроводжуються звукозаписами та картинками, що 

робить читання та прослуховування самостійним, більш доступним та 

цікавим. 

Інтернет-сайти корисні у вивченні лексичних одиниць. 

Наприклад,  серед різноманіття завдань, які можемо знайти на сайті 

Logiciel educatif (https://www.logicieleducatif.fr), є ігри для розвитку 

лексичної компетенції. На сайті Bonjour de France 

(https://www.bonjourdefrance.com) можна підібрати завдання 

відповідно до рівня студента та вирішити тестові завдання з теми.  

 Граматичну компетентність можна розвивати, звертаючись до 

такого сайту, наприклад, як https://www.ortholud.com.  Зокрема, це 

вправи на відмінювання дієслів. На сайті https://www.teteamodeler.com 

можна обрати онлайн-навчальні ігри, які супроводжуються 

картинками та звукозаписом, в чому і полягає їх цінність, адже це дає 

можливість студентові працювати самостійно[4; 1]. 

Інтернет-ресурси дозволяють нам не тільки розвивати різні 

навчальні компетенції студентів, а й підвищувати їхній культурний 

рівень. Існують сайти, наприклад https://ru.france.fr, де можна 

дізнатись загальну інформацію про французькі види мистецтва, спорт, 

відпочинок тощо. Атмосфера сайту дозволяє зануритись в реальну 

сучасну Францію, зрозуміти яка вона, та чим вона живе. 

  Заняття із застосуванням Інтернет-ресурсів тільки підвищать 

мотивацію студентів до вивчення французької мови, адже вони є 

цікавими, інноваційними та близькими для молоді. Зокрема, для 

використання на заняттях та самостійної роботи студентів можна 

порадити наступні посилання: www.lepointdufle.net;  

https://www.logicieleducatif.fr/
http://www.lepointdufle.net/


www.franзaisfacile.fr; www.azurlingua.fr; www.maxicours.com; 

www.zampeta.fr; www.projects-abroad.fr; www.polarfle.com; 

www.phonetique.free.fr; www.apprendre-le-franзais; www.eclipse-

йducation.fr та інші. Цікавою самостійною роботою студентів можуть 

стати соціальні мережі, такі, наприклад, як Instagram, Facebook, Viber 

та інші. Студентам можна запропонувати наступні завдання:  

 робити пости французькою мовою (наприклад на  

Facebook); 

 коментувати фотографії та записи французької мовою 

(наприклад в Instagram); 

 заохочувати студентів переписуватись з "друзями по 

листуванню" з франкомовних країн (в межах навчального процесу) 

французькою мовою (наприклад в Viber); 

 викладач може задавати домашнє завдання та 

прикріплювати додаткові матеріали (документи чи посилання на різні 

сайти) в  Viber чи Messenger тощо. 

  Отже, застосування Інтернет-ресурсів в процесі навчання 

іноземної мови відповідає запитам сучасного суспільства. 

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, 

інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати 

цілий ряд дидактичних завдань: 

 формувати навички та вміння читання, безпосередньо 

використовуючи матеріали мережі різного рівня складності; 

 удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних 

звукових текстів та відеоматеріалів з мережі Інтернет; 

 удосконалювати вміння монологічного і діалогічного 

висловлювання на основі проблемного обговорення матеріалів 

мережі; 

 удосконалювати вміння писемного мовлення, 

індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи 

участь в підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів. 

 

  

http://www.franзaisfacile.fr/
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