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Форма контролю – диф. залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в освіті» є формування 

професійної компетентності вчителя як сукупності його теоретичних знань із інформаційних 

технологій в освіті та формування операційно-технологічних вмінь та навичок щодо організації 

освітнього процесу.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології викладання мов у 

середній школі» є створити у студентів теоретичну та практичну базу, що розкриває загальні 

та спеціальні закономірності освітнього процесу як засобу спілкування, виховання й розвитку, 

яка включає, крім здатності використовувати інформаційні технології  навчання, також знання 

із суміжних наук психолого-педагогічного та філологічного циклів, і на цій основі сформувати 

уявлення про зміст і структуру освітньої діяльності вчителя; ознайомити студентів з 

сучасними інформаційними технологіями в освіті, а також сформувати у них уміння творчо 

застосовувати свої знання на практиці з урахуванням психолого-вікових особливостей учнів 

та технічних умов навчання; на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів 

творче технологічне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних професійних 

задач, що виникають в освітньому процесі. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК10. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології. СК5. Здатність добирати і використовувати сучасні та 

ефективні методики і технології навчання мови і літератури, здійснювати інтегроване навчання. 
СК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати 

інформацію,  використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, 

оперувати ними в професійній діяльності. СК9. Здатність управляти освітнім процесом, зокрема, 

планувати його, прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів:  ПРН10 Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та 

технологій дистанційного навчання школярів, розвивати в учнів навички безпечного використання 

цифрових технологій та сервісів. ПРН15 Застосовувати інноваційні методи та прийоми навчання, 

міжпредметні зв’язки у навчанні мов і літератури, оцінювати результативність їх застосування. 

ПРН16 Застосовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні технології у навчанні 

української та англійської мов і літератури. ПРН19 Планувати та організовувати навчання 

української та англійської мов і літератури, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, 

використовуючи різні організаційні форми навчання.  
Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська, англійська. Викладач – к. пед н., доц. Кондрашова О.В. 


