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Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Цифрові 

технології у викладанні іноземних мов» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 014 «Середня освіта» 

спеціалізацією «Німецька мова і світова література». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи 

використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі, застосування 

сучасних програмних засобів та апаратного забезпечення комп’ютерної і офісної 

техніки у педагогічному процесі, організації навчального процесу з 

використанням сучасних програмних продуктів та засобів комп’ютерної і 

офісної техніки, створення дидактичних матеріалів з використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення, методичних аспектів використання 

комп’ютерних технологій в навчальному процесі. 

Мета: 1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Цифрові технології у 

викладанні іноземних мов» є підготовка студентів до ефективного використання 

сучасної комп’ютерної техніки і необхідного програмного забезпечення в 

процесі розв’язування фахових завдань.  

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Цифрові 

технології у викладанні іноземних мов» є оволодіння знаннями про принципи 

створення методичних і дидактичних матеріалів з використанням комп’ютерних 

технологій, оволодіння навичками використання комп’ютерних технологій у 

педагогічній діяльності. 

Впровадження та застосування комп'ютерних навчальних програм на 

заняттях іноземної мови це: 1) ефективний допоміжний технічний наочно-

слуховий засіб; 2) допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності студентів; 3) 

засіб підвищення мотивації та бажання студентів вивчати іноземну мову; 4) 



швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок 

студентів; 5) засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності. 

Крім цього, використання комп'ютерних технологій у викладанні 

іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити 

індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння 

мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття 

при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції студентів при 

навчанні іноземних мов. 

Змістовий модуль 1. Застосування ІКТ у процесі фахової підготовки. 

Лекції 

Тема 1: Використання сучасних інформаційних технологій на 

заняттях з іноземної мови (2 год.) 

Тема 2: Методика застосування ІКТ у процесі вивчення німецької 

мови (2 год.) 

Мова викладання: українська 

Місце у структурно-логічній схемі: : дисципліна «Цифрові технології у 

викладанні іноземних мов» викладається на першому році навчання. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на першому курсі в обсязі 90 

год; з них 30 годин навчальних (4 год. лекції та 26 год. лабораторні)  та 60 

годин самостійної роботи. Форма контролю – залік.  

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

E-mail  викладача: ruslana_box_2@ukr.net 


