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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Відомо, що підготовка з іноземної мови у вищий школі має ряд недоліків 

і потребує вдосконалення системи організації навчання. Створення ефективних 

дидактичних систем, використання нових інформаційно-комунікаційних 

технологій, форм і методів навчання, які забезпечать інтенсивне оволодіння 

системою знань, суттєво підвищить рівень діяльності студентів. 

Вирішити цю проблему можна за допомогою форм і методів навчання, які 

передбачають використання інформаційних технологій, які б не тільки 

передавали сукупність знань, а й забезпечували оптимальний особистісний 

розвиток у цілому, трансформацію пізнавальної діяльності в професійну [1]. 

Лекційно-семінарська форма навчання давно втратила свою ефективність – 

практика довела, що майже 50% аудиторного часу витрачається даремно. 

Вивчаючи зарубіжний досвід, можна виділити наступний важливий аспект: 

викладач виступає не в ролі розповсюджувача інформації (як це традиційно 

прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги студента. Це 

дає деякі позитивні моменти: студенти активно беруть участь в процесі 

навчання, привчаються мислити самостійно, висувати свої точки зору, 

моделювати реальні ситуації. 

Сучасні експерти інформаційних технологій, провівши безліч 

експериментів, виявили, що, якщо матеріал був звуковим, то людина 

запам’ятовувала близько 1/4 об’єму, якщо інформація була представлена 

візуально – близько 1/3. При комбінуванні дії (зорового і слухового) 

запам’ятовування підвищувалося до половини, а якщо людина залучалася до 

активних дій в процесі вивчення, то засвоюваність матеріалу підвищувалася до 

75% [2]. 



З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне 

спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі 

електронної пошти, електронної конференції та дошки об’яв. Це створює 

унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення. 

Викладачі іноземних мов досить часто стикаються з проблемою 

слідування розкладу та технологічним картам з певних тем, які повинні бути 

викладені за певний проміжок часу, а в результаті – на вільне спілкування 

залишається майже нічого. E-mail дає змогу студентам спілкуватися в 

контексті, де викладач не є головною особою. У комунікації за допомогою 

електронної пошти студенти мають можливість набути досвіду підвищеного 

контролю щодо їх персонального навчання, самостійно обирати тему й 

змінювати напрям дискусії. Кінцевою метою є спілкування з іншими 

студентами іноземною мовою, а не написання тексту з величезною кількістю 

помилок. 

За даними Beauvios, комп’ютерно опосередкована комунікація покращує 

участь студентів у групі на 100%. Інші дослідники зазначають, що студенти, які 

не бажають спілкуватися віч-на-віч, більш схильні до спілкування в 

електронному контексті [3]. 

Безумовно, електронна пошта може надати низку переваг для студентів та 

викладачів іноземної мови: наприклад, широке різноманіття видів діяльності, 

які успішно використовуються викладачами іноземної мови. Можемо поділити 

ці види діяльності на групові та одиночні обміни електронними 

повідомленнями [5]. 

Під час роботи викладачі активно використовують електронну пошту для 

консультації, відправки контрольних робіт, матеріалу лекцій та індивідуальних 

завдань. Доцільно також її використання для проведення електронного заняття 

в асинхронному режимі, коли студентам заздалегідь пересилається текст лекції 

в електронному вигляді, витяги з рекомендованої літератури та інші навчальні 

матеріали, а потім проводяться консультації по електронній пошті. 



Спілкування через e-mail забезпечує допомогу студентам у підготовці до 

міжособистісної дискусії на заняттях, з одного боку, та покращенні письмових 

творів – з іншого [4]. Коли комунікація проводиться в рамках одного заняття, 

викладач легко може пов’язати комунікативне завдання з темою, яка 

обговорюється, а також розширити час для спілкування по даній темі.  

Отже, викладач іноземної мови має можливість для розробки завдань з 

використанням електронної пошти як діяльності до початку занять, після занять 

та додаткових видів діяльності, що передбачають самостійну роботу студентів.  
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