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ÂСÒУÏ

Пропонований посібник-довідник допоможе наблизити нові 
освітні технології до шкільної практики навчання англійської 
мови, використання яких сприятиме формуванню в учителів та 
учнів інформаційної компетенції. Довідник дасть можливість усім, 
хто володіє технікою роботи з комп’ютером, знайти і використати 
інформацію на Web-сайтах, які дбайливо зібрані й прокоментовані 
у посібнику.

Служби Інтернету, завдяки яким вчителі та студенти мають 
швидкий доступ до якісних навчально-методичних матеріалів, не 
потребують матеріальних витрат. Учителі, батьки та учні мають 
бути зацікавлені в одержанні інформації “з перших рук” щодо 
реєстрації та докладної інформації про ЗНЗ. У львівських школах 
накопичено досвід складання та одержання Кембриджських 
Сертифікатів для учнів та вчителів.

Використання широкого спектру Інтернет-порталів провідних 
британських видавництв — швидкий та легкий шлях до інтеграції 
всесвітньої мережі у процес навчання учнів. Вчителі мають змогу 
знайти багато цікавих методичних технологій та навчальних 
ресурсів. Видавництва мають “Web-сторінки-компаньйони” 
до відомих і популярних НМК, які пропонують надзвичайно 
велику кількість ресурсів для збагачення кожного курсу НМК 
та стимулювання контакту між вчителями та учнями по цілому 
світові.

Учні можуть використовувати Інтернет-сайти, які мають 
цільове призначення (див. розділ II), для самостійної роботи: 
інтерактивні вправи, проектна робота, спілкування з однолітками 

ББК 81.2 Англ
 П 50

© Навчальна книга — Богдан,  
    майнові права, 2011

Охороняється законом про авторське право.  
Жодна частина цього видання не може бути відтворена  
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Рецензенти:
cтарший викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти
Кіргач Михайло Йосипович

вчитель англійської мови, вчитель-методист Новояворівського ліцею
Нарожна Олександра Семенівна

вчитель англійської мови, заслужений учитель України, заступник директора 
Львівської гімназії “Престиж”

Фурман Галина Миколаївна

ББК   81.2 Англ

П50

ISBN 978-966-10-1612-4

Рекомендовано Вченою радою  
Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

(протокол № 2 від 10 лютого 2010 р.)

У пропонованому посібнику-довіднику міститься інформація про найбільш 
цікаві Web-сторінки, на яких учителі матимуть змогу знайти багато оригінальних 
методичних технологій та навчальних ресурсів, а школярі — самостійно працювати 
над інтерактивними вправами, проектними роботами, спілкуватися з однолітками 
тощо.

Для вчителів, учнів та усіх тих, хто самостійно вивчає англійську мову.
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в асинхронному (електронна пошта) та синхронному режимах 
(chat), написання резюме, рефератів тощо. В умовах цілковитої 
відсутності мовного середовища в учнів недостатньо розвинуті 
вміння аудіювання та писемного спілкування. Викладаючи мову 
за допомогою комп’ютера, вчитель може повніше розвивати 
іншомовні компетенції різних видів. Використання інформаційних 
технологій допоможуть оптимізувати навчальний процес.

Мультимедійне забезпечення уроків як комплекс активізації 
пізнавальної діяльності учнів має поступово стати пріоритетним 
на шкільному рівні. Посібник-довідник є порадником та 
орієнтиром у безмежному просторі всесвітньої мережі. Він не 
претендує на ексклюзивну інформацію щодо повного списку Web-
сайтів, а пропонує мінімум корисних Web-сторінок вчителям, 
які відчувають відповідальність щодо впровадження змін і нових 
пріоритетів у галузі освіти та зацікавленість у сучасному баченні 
навчально-виховного процесу в школі.

Посібник-довідник складається з двох розділів: І — загальна 
інформація про Web-сайти з частковою інформацією щодо 
ресурсів, які знаходяться там, і II — спеціальні зони/розділи (Fo-
cus on Special Zones) для швидкого пошуку спеціальних ресурсів 
(Teaching Tips and Resources, Testing, Teaching Young Learners, 
etc.).

Завдяки виданню вчителі самостійно зможуть працювати над 
своїм професійним удосконаленням, у своєму ритмі, відповідно 
до своїх потреб, використовуючи різноманітний репертуар Web-
сайтів.

Посібник-довідник стане помічником для широкого кола 
вчителів, учнів та усіх, хто самостійно вивчає англійську мову.

INTEGRATE THE WEB INTO YOUR TEACHING!

The Internet is a transmission medium, which connects the people 
who create interesting study material with people who want to study it.

Michael Carrier

INTRODUCTION

During the past decades information technology (IT) has played an 
increasing vital role in enchanting many areas of learning in Ukrainian 
schools. As part of its continuing aim to improve overall educational 
standards, the Ministry of Education and Science seeks to integrate IT 
through the school curriculum. The overall objective is to ensure that 
teachers and students are well-versed in new technologies and can use 
them properly in order to enhance both teaching and learning foreign 
languages. The key aims of this booklet are:

• to encourage IT usage in order to aid teaching;
• to ensure that teachers use IT in contexts which relate to the 

outside world;
• to encourage teachers to promote the effective integration and 

use of IT across the curriculum.
Working with IT in schools enriches and extends learning through-

out the curriculum, supports collaborative work, independent study and 
enables students to work at a more demanding level.

Teachers are encouraged to have assess to the content and pre-
sentation of information from various resources and select computer 
programs for particular purposes. They will be able to make construc-
tive use of IT in their teaching, 
particularly to prepare and imple-
ment work schemes incorporating 
appropriate uses of IT. Visit the 
Web-sites and evaluate how using 
IT changes the nature of teaching 
and learning.

Eg. * The Global Gateway 
is free to use and helps teachers 
around the world become confi-
dent in all aspects of international 
educational engagement - from 
finding a partner, lesson materials 
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Таблиця №16 Project Work

1 esl.lounge.com

2 britishcouncil.org/ukraine

3 iearn.org

Таблиця №17 Teaching Tips and Resources

1 longman-elt.com

2 penguinenglish.com

3 onestopenglish.com

4 teachingenglish.org.ua

5 ecml.at/project/voll

6 eltforum.com

7 prospects-macmillan.com

8 britishcouncil.org/ukraine

9 edunet.com/etp/

10 onlinemet.com

11 oup.com/elt

12 mcc.ac.uk/~mewgsgm/

13 oup.com/elt/teacher/training

14 tesol.edu

15 oup.com/elt/teacher/matrix

16 esl.lounge.com

17 oup.com/elt/teacher/headway

18 libraries.psu/mtss

19 oup.com/elt/oald

20 ESL-Library.com

21 exprespublishing.co.uk/portfolios/international 

22 tesol.edu 

23 iatefl.org 

24 expresspublishing.co.uk/

25 teachers-corner.co.uk/

26 expresspublishing.co.uk/free-resources

27 man.ac.uk/IATEFL

28 oup.co.uk/elt

29 coe.int

30 coe.int/portfolio

31 elp-wsu.ecml.at/

32 elp-tt2.ecml.at

33 europass.cedefop.europa.eu  

34 coe.int/lang

35 nacell.org.uk/elp.htm

36 bbc.co.uk

37 a-london-guide.co.uk

38 cnn.com



Навчальне видання

ПОЛІЩУК Раїса Петрівна

INTEGRATE THE WEB INTO YOUR TEACHING!

Навчально-методичний посібник

Головний редактор Богдан Будний
Редактори Тетяна Будна, Донара Пендзей

Обкладинка Володимира Басалиги
Комп’ютерна верстка Івана Бліща

Підписано до друку 15.10.2011 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times. Умовн. друк. арк. 1,86 Умовн. фарбо-відб. 1,86

Видавництво “Навчальна книга – Богдан”
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців ДК №370 

від 21.03.2001 р.

Навчальна книга – Богдан, а/с 529, пр-т Ст. Бандери, м. Тернопіль, 46008
тел./факс (0352) 52-06-07; 52-05-48; 52-19-66

publishing@budny.te.ua,  office@bohdan-books.com
bohdan-books.com

9 789661 016124

ISBN 978-966-10-1612-4

“КНИГА ПОШТОЮ” А/С 529
м. Тернопіль, 46008

т. (0352)  287489, 511141
(067) 3501870, (066) 7271762

mail@bohdan-books.com


