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Chatroulette.com  —  це міжнародний он-лайн-сервіс, 
який дозволяє спілкуватися за допомогою відео, аудіо та текстового 
чату з користувачами усього світу. Незважаючи на те, що цей сайт вва-
жається сайтом знайомств, його можна використати у навчальних ці-
лях, зокрема як можливість мовної практики з носіями мови, в  тому 
числі італійської, а також вивчення культури та ознайомлення з осо-
бливостями менталітету співбесідника. 

Користування сайтом є безкоштовним. Інтерфейс Chatroulette.com 
подано англійською мовою (рис. 1). Для користування сайтом необхід-
но зареєструватися. Обов’язковою вимогою реєстрації та користуван-
ня Chatroulette.com є вікове обмеження (від 18 років).

Рис. 1. Інтерфейс сервісу Chatroulette.com
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Принцип роботи сервісу полягає у  тому, що користувач натис-
кає кнопку «Старт» і  випадково потрапляє на іншого користувача, 
з яким є можливість почати спілкування. Спілкування можливе у та-
ких режимах, як режим текстового, аудіо-, відеочату або їх комбінацій. 
Налаштувати режим спілкування можна ще до початку запуску чату, 
який за необхідністю можна змінити під час розмови. У будь-який мо-
мент спілкування користувач може залишити поточний чат і пошукати 
іншого випадкового співрозмовника.

Однією з головних переваг Chatroulette.com щодо аналогічних сер-
вісів є моральна політика цього сайту, яка полягає у наявності порно-
фільтрів, що попереджають появу порноматеріалів. 

Іншою перевагою цього чату є  можливість вибору співрозмовни-
ків з певних країн. Зокрема, для вивчення італійської мови — це Італія, 
Сан-Марино, Швейцарія, де італійська мова вважається офіційною, 
а також Словенія та Хорватія, де ця мова є другою державною. Це дає 
можливість зменшити час на пошук співрозмовника, що володіє саме 
тією мовою, з якої ви бажаєте попрактикуватися.

Отже, сайт Chatroulette.com є  зручним і  доступним он-лайн-
ресурсом для студентів, що вивчають іноземну мову, зокрема італій-
ську. З його допомогою вони можуть отримати мовну практику із но-
сіями італійської мови. Крім того, таке спілкування цікаве й тому, що 
таким чином можна дізнатися про культуру, звичаї тощо інших країн.
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