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АВТЕНТИЧНІ ВЕБ-СТОРІНКИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ 

МОВНИХ НАВИКІВ 

З позиції викладача чи студента Веб-сторінки поділяються на автентичні 

(створені для всіх користувачів Інтернету) та спеціальні (створені самими 

викладачами іноземної мови або для їхніх професійний потреб). Автентичні 

Веб-сторінки – це невичерпне джерело вдосконалення мовних навиків. 

Впроваджувати автентичні Веб-сторінки у навчальний процес можна з групами, 

що складаються зі студентів, рівень володіння англійською мовою яких 

відповідає рівню «незалежного користувача» B1-B2 загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. 

Предметом цієї розвідки є методика використання автентичних Веб-

сторінок при вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах. Об’єкт 

дослідження – Веб-сторінка британської газети «The Guardian», зокрема розділ 

«A working life» (трудове життя).  

Аспекти, за допомогою яких ми визначили доцільність використання цієї 

Веб-сторінки у навчальному процесі: 

- матеріал, що міститься на даній Веб-сторінці відповідає темі з навчальної 

програми (тема «Work: duties and responsibilities»); 

- точність у викладі матеріалу (The Guardian – це одне з найавторитетніших 

англомовних видань та постійно оновлюваний Веб-ресурс, автори сторінки – 

професійні журналісти); 

- новизна інформації (дописи оновлюються по мірі надходження матеріалів 

– 1-3 рази на місяць, станом на жовтень 2012 р. Веб-сторінка налічує 252 

автентичні статті); 

- зміст (інформація є цікавою і мотивує студента повторно відвідати сайт, 

статті стосуються незвичних професій або несподіваних фактів про добре знані 

професії); 



- функціональність (сайт працює без перешкод, немає недіючих лінків, 

дизайн сторінки є зручним і простим для орієнтування). 

Гаслом Веб-сторінки є слова: «We lift the curtain on the everyday jobs 

normal people do» (Ми піднімаємо завісу над щоденною роботою звичайних 

людей). На прикладі статті «A working life: the emergency call operator» (Трудове 

життя: диспетчер служби екстреної допомоги) розглянемо детальніше 

можливості використання цієї Веб-сторінки. Автор статті – Анна Тімс (Anna 

Tims), дата публікації – 20 січня 2012 р., обсяг – 9 136 друкованих знаків без 

пробілів. Після тексту статті розміщено короткий підсумок описаної професії 

під заголовком «Curriculum vitae» (резюме), який включає такі рубрики: Pay 

(оплата), Hours (графік роботи), Work-life balance (збалансованість трудового 

життя), Best thing (найкраще), Worst thing (найгірше), Overtime (понаднормовий 

час). 

Веб-сторінка містить рубрику Related (додатково) з посиланнями на інші 

статті на подібну тематику, що були опубліковані на сайті газети The Guardian. 

Наприклад, до розглянутої статті є чотири додаткові джерела («No more 999 

calls for minor injuries» від 20.08.2004, «Crackdown on nuisance 999 calls» від 

14.12.2007, «Emergency services: trauma on the job» від 4.11.2011, «One-fifth of 

ambulance trusts mis-reported response times» від 14.08.2006. Невід’ємною  

частиною кожної статті є коментарі читачів, дана стаття має 3 коментарі, до 

яких можна перейти через лінк «Jump to comments» (перейти до коментарів). 

Матеріал статті можна використовувати для самостійного 

позааудиторного читання. Метою завдань зі самостійного читання є розвиток 

умінь читання і збагачення словникового запасу. Перевірка завдань з 

позааудиторного читання проводиться викладачем на заняттях відповідно до 

поставлених завдань. При виконанні завдання студенти розвивають навики 

інформативно-пошукового та глибинного читання. Такі види читання 

передбачають вміння знаходити необхідну інформацію на різних рівнях 

структури тексту (речення, абзацу, всього тексту), виділити інформацію, що 

розкриває зміст тексту. 



Завдання необхідно формулювати англійською мовою. Приклад завдання: 

Visit the website http://www.guardian.co.uk. Find series «A Working Life» 

and read the article by Anna Tims under the title «A working life: the emergency call 

operator». Answer the following questions:  

1) What does Glen Griffiths do? Where does he work? 

2) What does the job of emergency call operator involve?  

3) What are his responsibilities? 

4) What qualifications does he have? 

5) What are the best and the worst things about his job? 

6) What does Glen Griffiths do in free time? 

7) What impressed you most about the job of emergency call operator? 

Read comments to the article. Find five grammatical mistakes and correct 

them. 

Завдання такого плану сприяють індивідуалізації процесу навчання 

англійської мови, стимулюють студентів до самостійної роботи, розширюють 

їхній кругозір. Автентичні Веб-сторінки – це засіб навчання, який відповідає 

сучасним досягненням методики навчання іноземним мовам, його застосування 

у процесі навчання відкриває нові горизонти для покращення мовних навиків. 

Розглянуто такі автентичні Веб-сайти англійською мовою: 

http://www.guardian.co.uk/money/series/aworkinglife 

http://www.guardian.co.uk/money/2012/jan/20/emergency-call-operator-999 
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