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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБРЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ  
НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ
У статті розглянуто найбільші труднощі процесу аудіювання англійською мовою. Узагальнено 

етапи роботи над текстом для аудіювання й наведено зразки завдань перед прослуховуванням, під 
час прослуховування й після прослуховування матеріалу, завдань для набуття лексичних і грама-
тичних навичок. Наведено приклади використання інтернет-ресурсів для розвитку аудіювання, що 
пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності. Досліджено використання веборієнтованої мето-
дики у вивченні іноземної мови. Визначено роль та використання стратегій аудіювання, що істотно 
допомагає студентам у вивченні іноземної мови. Під час аналізу багатьох досліджень визначено фак-
тори, які впливають на стратегію аудіювання. Наведено приклади, коли студент має можливість 
копіювати звукову інформацію з мережі, використовує автентичну інформацію для вдосконалення 
вмінь аудіювання. Необхідно лише мати на увазі, що практично будь-який текст для аудіювання має 
потребу в деякій обробці, адаптації шляхом його можливого скорочення. Охарактеризовано класи-
фікацію стратегій навчання, аудіювання і застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів у про-
цесі вивчення іноземної мови. Визначено педагогічні умови навчання аудіювання студентів-філологів 
молодших курсів: актуалізація позитивної настанови, мотиваційної цілеспрямованості щодо обізна-
ності студентів-філологів молодших курсів із проблематикою аудіювання; збагачення змістового, 
організаційно-методичного забезпечення підготовки студентів-філологів молодших курсів; активі-
зація творчої діяльності, діалогічного спілкування, інтерактивної взаємодії «викладач-студент-шко-
ляр». Обґрунтовано письмову фіксацію суттєвої інформації та її роль у процесі сприйняття текстів 
на слух. Окреслено суттєві чинники підвищення ефективності використання вебресурсів для роз-
витку навичок аудіювання у студентів: врахування принципів особистісно-орієнтованого навчання, 
комунікативно-когнітивного та компетентнісного підходів до навчання іноземної мови; забезпечення 
наступності в системі «школа-заклад вищої освіти»; урахування психологічних характеристик 
юнацького віку й особливостей етапу навчання; включення письмової фіксації суттєвої інформації 
в процес навчання аудіювання.

Ключові слова: стратегія, методи, навички, комп’ютерно-орієнтоване вивчення іноземних мов, 
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Постановка проблеми. Важливою умовою 
сьогодення для компетентнісної особистості 
виступають уміння ефективно використовувати 
в роботі інформаційно-комунікаційні технології, 
а також віртуальний простір Інтернету. Сьогодні 
мова як засіб спілкування перейшла на новий 
формат існування у віртуальному просторі. 
Зокрема, це можливість як для педагога, так і для 
студента використовувати сучасну живу іноземну 
мову в процесі навчання та створювати власний 
інформаційний віртуальний простір.

Тут важливим є звернутися до проблем, най-
менш вирішуваних із погляду модернізації про-
цесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови 
(ІМ). На нашу думку, до них можна віднести нав-
чання аудіювання студентів молодших курсів мов-
них педагогічних вишів. Уміння розуміти іноземну 
мову на слух є важливим комунікативним, а також 

навчальним і професійно-значущим умінням для 
студентів мовних педагогічних вишів, оскільки вчи-
телю іноземних мов часто доводиться сприймати 
на слух інформацію на ІМ під час підготовки до 
занять, а також слухати висловлювання учнів, пись-
мово фіксуючи істотні для їх оцінювання моменти. 

Значення аудіювання, крім того, зростає 
у зв’язку з: переходом до інформаційного суспіль-
ства, в якому сприйняття та розуміння усного мов-
лення на слух є одним з основних способів отри-
мання інформації під час перегляду новин, освітніх 
і розважальних телепередач іноземною мовою 
(зокрема, на комп’ютері в онлайн-режимі), художніх 
і документальних фільмів; відвідування зборів, кон-
ференцій, круглих столів; слухання радіо; а також, 
що, на нашу думку, дуже важливо, в процесі нав-
чання (на семінарських заняттях, лекціях, під час 
перегляду освітніх відеоматеріалів та іншого);  
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інтеграцією України в міжнародний освітній простір 
і збільшенням можливості проходити стажування 
у вишах за кордоном і спілкуватися з носіями мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Заслуговують на увагу наукові дослідження 
розвитку навичок і умінь таких учених, як: 
Н. Абрамовська, Е. Азімов, О. Алікіна, М. Андрєєва, 
В. Аракін, І. Бім, Н. Богачкін, В. Бозаджії, 
K. Бржозовська, А. Биков, О. Кубрякова, 
A. Леонтьєв, А. Майоров та інші. 

Настільки невелика кількість робіт із навчання 
аудіювання, що вийшли за останнє десятиліття, 
не дає достатньої теоретичної бази для вдо-
сконалення навчання цього виду мовленнєвої 
діяльності, для розроблення сучасних технологій 
навчання та створення посібників для навчання 
аудіювання, в яких ЗВО, на нашу думку, відчува-
ють необхідність. Підручники, які використову-
ються як основні в більшості мовних педагогічних 
вишах на заняттях із практики усного та писем-
ного мовлення, було розроблено досить давно, 
і вони не приділяють достатньої уваги навчанню 
цього виду мовленнєвої діяльності. 

Аналіз стану викладання англійської мови, 
думка багатьох учених (Н. Абрамівська, Е. Азімов, 
О. Алікіна, М. Андрєєва, В. Аракін, І. Бім, 
Н. Богачкін, В. Бозаджії, K. Бржозовська, Биков 
А., О. Кубрякова, А. Леонтьєв, А. Майоров та інші) 
переконують, що студенти в недостатній мірі воло-
діють аудіюванням. Не можна сказати, що викла-
дачами та методистами досі не усвідомлюється 
важливість цього вміння, однак можна з достатнім 
ступенем впевненості стверджувати, що навчання 
саме цього виду мовленнєвої діяльності є слабкою 
ланкою в системі вищої мовної педагогічної освіти.

Мета статті. Головною метою роботи є визна-
чення ролі та основних функцій використання 
вебресурсів для розвитку навичок аудіювання 
у студентів.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
в реальних умовах спілкування аудіювання часто 
супроводжується записом суттєвої інформації 
(тобто тієї інформації, яка важлива для розв’я-
зання комунікативного завдання), а студенти 
практично не володіють таким видом письма, як 
фіксація суттєвої інформації, яка сприймається на 
слух. Тим часом він є вкрай важливим умінням для 
здійснення навчальної та професійної діяльності 
студентів ЗВО. Письмова фіксація, як особливий 
спосіб використання письма, дуже тісно пов’язана 
з аудіюванням і, на нашу думку, може бути вико-
ристана як опора в процесі навчання цього виду 
мовленнєвої діяльності. 

Окрім того, для майбутнього вчителя / викла-
дача іноземної мови вміння письмово записувати 
окремі положення іншомовних висловлювань 
є важливим професійним умінням, не кажучи вже 
про те, що студентам педвишів доводиться слу-

хати лекції іноземною мовою й коротко письмово 
фіксувати найбільш значущу інформацію, а вони 
відчувають при цьому великі труднощі.

Розглядаючи проблему навчання аудіювання 
студентів-філологів молодших курсів, хочемо 
зазначити, що Інтернет з усіма своїми можливос-
тями й ресурсами виступає засобом реалізації 
мети та завдань із цієї проблематики.

Наведемо декілька прикладів завдань, які 
ми можемо виконати за допомогою Інтернету: для 
створення проєкту, презентації самостійно шукати 
інформацію; вивчати поглиблено іноземну мову; 
самостійна підготовка до екзаменів; використо-
вуючи інтернет-матеріали, формувати й розви-
вати уміння читання, монологічного й діалогічного 
мовлення, навичок письма; поповнювати актив-
ний і пасивний словник; теоретичне та практичне 
застосування певних граматичних явищ [2].

Ураховуючи велику роль і серйозну зацікав-
леність студентів інформаційними технологіями, 
можна використовувати цю можливість як могут-
ній інструмент розвитку пізнавальної та профе-
сійної мотивації на заняттях з іноземної мови 
(англійської). Спілкуючись у природному мов-
ному середовищі, наданому мережею Інтернет, 
студенти опиняються у справжніх життєвих ситу-
аціях. Задіяні у розв’язанні важливих проблем, 
студенти навчаються спонтанно реагувати на них, 
що стимулює створення оригінальних висловів, 
а не шаблонне використання мовних формул.

Щоб сформувати повне уявлення про особли-
вості застосування сервісів Інтернету в процесі 
навчання англійської мови, розглянемо найпо-
ширеніші та найдоступніші серед них. На нашу 
думку, вони в цікавій і нестандартній формі дають 
змогу поглибити й удосконалити мовну, мовлен-
нєву та соціокультурну компетенції, а також про-
контролювати себе та свій освітній прогрес.

Наразі в мережі Інтернет є багато сайтів, які 
можна інтегрувати у навчальний процес. Це поро-
джує проблему пошуку потрібного сайту, бо навіть 
за наявності таких розвинених пошукових систем, 
як Google (http://www.google.com), Yahoo (http://
www.yahoo.com), Yаndex (http://www.yandex.ru) 
тощо, результати пошуку можуть вивести сотні 
або навіть тисячі посилань на сайти різного харак-
теру [1, с. 25]. 

Логіка дослідження потребує передусім кон-
кретизації поняття – «сайт».

Зокрема, джерела Інтернету інтерпретують 
сайт або вебсайт (з англ. site – місцезнаходження, 
місце) як сукупність електронних документів і фай-
лів у мережі, поєднаних одним доменним ім’ям 
або ІР-адресою. Інакше кажучи, сайт – це місце 
в мережі Інтернет, яке відводиться користувачеві 
цієї мережі для розміщення там інформації: тек-
сту, аудіо- та відеофайлів, зображень, посилань 
на інші сайти тощо. 
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Синонімами «сайту» стало поняття і «інтер-
нет-сайт», і «вебсайт». Найчастіше інтернет-сайту 
відповідає одне так зване доменне ім’я, саме за 
доменним іменем сайт можна знайти у Всесвітній 
павутині. Прикладами доменних імен можуть бути 
такі: .uа, com.ua, ukr.net, gmail.com. 

Серед розглянутих нами сайтів окремо слід 
виділити групи сайтів, які доцільно використову-
вати для самостійної роботи студентів, а також для 
підготовки викладача до занять: Interpals (https://
www.interpals.net), Englishbaby (http://englishbaby.
com/), Lang-8 (http://lang-8.com/), Livemocha (http://
livemocha.com/), My language exchange (http:// 
mylanguageexchange.com/), Italki (https://www.italki.
com/home); Twominute English, Anglo-Link Dailydic- 
tation, EnglishLessons4U, English with Jennifer, Rachel’s 
English, EnglishClass101, BBC Learning English, Learn 
English with Steve Ford, Learn English with Let’s Talk; 
OpenCulture (http://www.openculture.com/freeaudio-
books), Kids Learn Out Loud (http://kids.learnoutloud.
com/Kids-Free-Stuff), Lit2Go (http://etc.usf.edu/lit2go/) , 
OpenLibrary (https://openlibrary.org/), Books should be 
free (http://www.loyalbooks.com/) та інші.

Окремим блоком слід виділити сайти, що міс-
тять матеріали, направлення на формування ком-
петентностей (ESLvideo (http://www.eslvideo.com), 
YouTube (http://www.youtube.com), Blabberize 
(http://blabberize.com), Voice of America (http://www.
voanews.com), Learn English with British Council 
(http://www.learnenglish.britishcouncil.org) та інші) 
у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Такі 
сайти доцільно використовувати викладачам саме 
під час проведення занять з англійської мови, 
адже вони спрямовані на формування компетент-
ностей в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі.

Узагальнення вищезазначеного дає змогу 
стверджувати, що інтегрування в освітній про-
цес ресурсів мережі Інтернет дають змогу вдо-
сконалити та осучаснити заняття та дидактичні 
завдання з англійської мови. 

Розглядаючи особливості аудіювання як виду 
мовленнєвої діяльності, хочемо зазначити, що 
аудіювання – дуже складний вид мовленнєвої 
діяльності і, відповідно, містить у собі деякі 
труднощі, які пов’язані з умовами сприйняття: 
однократність і короткочасність пред’явлення 
інформації, що вимагають від слухача швид-
кої реакції під час сприйняття звучного тексту; 
ми не в змозі що-небудь змінити, не можемо 
пристосувати мовця говорити під свій рівень 
розуміння (у кожної людини свій стиль, іноді 
він занадто науковий, а іноді надто емоційний, 
насичений ідіомами й образними виразами); 
темп, що задається мовцем. Середній темп анг-
лійської мови – 250 складів на хвилину [3, с. 5]. 
При цьому педагог вибирає відповідну струк-
туру роботи з аудіотексту та, орієнтуючись на 
мовний досвід студента, коригує його. Зокрема, 
викладач, орієнтуючись на ці труднощі, вибудо-

вує навчальне аудіювання з наближенням до 
реального спілкування [4]. 

Для того, щоб сформувати рецептивні адитивні 
навички, потрібно використовувати вправи: підго-
товчі (подолання окремих труднощів аудіювання 
і на формування його механізмів [6]) та мовні 
(забезпечує практику аудіювання на основі комп-
лексного подолання адитивних труднощів [7]): 
прослухайте кілька пропозицій і підніміть руку, 
коли почуєте питальне речення; прослухайте 
кілька дієслів і назвіть ті, які вжиті в простому 
минулому часі; дайте назву прослуханому тексту; 
розбийте аудіотекст на смислові частини та інші.

У тому разі, коли студент має можливість копі-
ювати звукову інформацію з мережі, можна вико-
ристовувати автентичну інформацію для вдоскона-
лення вмінь аудіювання. Необхідно лише мати на 
увазі, що практично будь-який текст для аудіювання 
має потребу в деякій обробці, адаптації шляхом його 
можливого скорочення. Крім того, текст може міс-
тити деяку кількість незнайомих для цієї групи сту-
дентів слів, які важко зрозуміти навіть із контексту. 
Ці слова краще заздалегідь виписати і, якщо вони 
значущі для подальшої роботи, об’єднати їх у сло-
восполучення та записати на магнітофон у вигляді 
двотактної паузи для вправи, щоб студенти змогли 
звикнути до їх звучання, впізнавати на слух і читати. 
Подальша робота організується звичайним чином 
за задумом викладача. Важливо залучати для дис-
кусій на занятті живі висловлювання носіїв мови, 
отримані з різних ресурсів Інтернету [5]. 

Однак необхідно зауважити, що для організа-
ції усного спілкування необхідно враховувати такі 
нюанси: чи є в комп’ютера звукова плата, звукові 
колонки; чи є в комп’ютера відеокамера для про-
ведення відеоконференцій із партнерами. 

Що стосується звукової плати, то переважна 
більшість сучасних комп’ютерів мають її у своїй 
конфігурації або можуть мати за бажанням корис-
тувача. Це зараз не проблема, і вартість звукової 
плати не висока. Що ж стосується відеокарти або 
відеотелефонів, що з’явилися останнім часом, то 
вони під’єднуються до комп’ютера. Тому теоре-
тично (тобто технічно) завдання організації усного 
спілкування з носіями мови може бути здійснено. 
Практично ж для більшості користувачів така 
послуга мережі є поки недоступною [1, с. 96]. 

Розглянемо використання TED для аудіювання 
іноземних текстів. Сам ресурс TED talks допомагає 
вчителеві розширити і збагатити лексичний запас 
студентів, сформувати адитивні навички на високому 
рівні й урізноманітнити методику вивчення інозем-
ної мови, використовуючи інформаційні технології 
та Інтернет. Можливо переглянути онлайн чи заван-
тажити відео з різних тем, опрацювати його контент 
(лексика, граматика) та просто прослухати чудові 
ідеї. Сайт вирізняється дуже змістовним підходом до 
тренування навички слухання. Усі тексти розділені за 
рівнями складності: «Easy», «Medium», «Difficult». 
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У кожного мініуроку чітка структура: підготовча 
робота перед слуханням, безпосереднє прослухо-
вування тексту з можливістю читати його, а потім 
тестові завдання до нього. Крім того, гарно тре-
нуються граматика та лексика. Варто витратити 
трохи часу, щоб розібратися зі сайтом і дійсно 
якісно тренувати Listening.

Усі вищезгадані промови покликані поширювати 
провідні ідеї з усіх імовірних сфер життя. Їх перег-
ляд дасть змогу не тільки покращити свій лексичний 

запас, але й удосконалити всі аспекти іншомовної 
мовленнєвої компетенції, а також імплементувати 
TED talks у життя та пристосувати для вдоскона-
лення комунікативної компетенції в цілому.

Висновки і пропозиції. Отже, у роботі вста-
новлено роль використання веборієнтованої 
методики для набуття навичок аудіювання інозем-
ної мови. Фактори, що впливають на вибір стра-
тегії аудіювання, включають мотивацію студентів, 
стилі навчання, невпевненість під час аудіювання, 

Таблиця 1
Популярні лекції (промови)
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володіння аудіюванням, стать. Веборієнтвана 
методика вивчення іноземних мов значно покра-
щує якість навчання та контроль знань студентів. 
У майбутньому планується розроблення й упро-
вадження нових методів із застосуванням сучас-
них технологій для вивчення іноземної мови.
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Trindyuk V., Lobanova S. The use of web resources for the development auditing skills at students
The article considers the greatest difficulties in the process of listening in English. The stages of work 

on the text for listening are generalized and the samples of tasks before listening, during listening and after 
listening to the material, tasks for acquiring lexical and grammatical skills are given. Examples of the use 
of Internet resources for the development of listening, which is associated with other types of speech activities. 
The use of web-based methods in learning a foreign language is studied. The defined role and use of listening 
strategies significantly helps students in learning a foreign language. The analysis of many studies has identified 
the factors that influence the listening strategy. Examples are given where a student has the opportunity to 
copy audio information from the network, using authentic information to improve listening skills. It is only 
necessary to keep in mind that almost any text for listening needs some processing, adaptation due to its 
possible reduction. The classification of strategies for learning, listening and using computer-based tools in 
the process of learning a foreign language is described. The pedagogical conditions of teaching listening 
to students of philology of junior courses are defined: actualization of positive instruction, motivational 
purposefulness concerning awareness of students-philologists of junior courses with problems of listening; 
enrichment of semantic, organizational and methodological support for the training of students of philology 
of junior courses; activation of creative activity, dialogic communication, interactive interaction “teacher-
student-schoolboy”. Written fixation of essential information and its role in the process of perception of texts 
by ear are substantiated. Significant factors for improving the efficiency of web resources for the development 
of listening skills in students are outlined: taking into account the principles of personality-oriented learning, 
communicative-cognitive and competence approaches to learning a foreign language; ensuring continuity in 
the system of “school-institution of higher education”; taking into account the psychological characteristics 
of adolescence and the peculiarities of the learning stage; inclusion of written recording of essential information 
in the process of learning to listen.

Key words: strategy, methods, habits, computer-based learning of foreign languages, listening, difficulties 
in the listening process, Internet resources, web resources.


