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Анотація курсу 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Цифрові технології у 

викладанні іноземних мов» за вибором, складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта. 

Мова і література (французька).  

Метою дисципліни «Цифрові технології у викладанні іноземних мов» 

(французька) є ознайомлення з можливостями використання мультимедійних 

технологій, оволодіння студентами мовною (лексичною, граматичною і 

фонетичною), мовленнєвою компетенцією (уміння в говорінні, аудіюванні, 

читанні та письмі) з французької мови на рівні В1, В2, з використанням 

мультимедійних засобів . Вивчення теоретичного курсу супроводжується 

відповідними лабораторними практикумами. Контроль знань проводиться у 

формі захисту лабораторних робіт по відповідним темам програми протягом 

семестру. 

Завдання дисципліни полягає у: - формуванні знань про мультимедійні 

засоби сучасних комп’ютерних технологій; - умінні застосовувати 

мультимедійні технологій у процесі вивчення іноземних мов. 

Очікувані результати навчання.  

Загальні компетентності (ЗК): здатність володіти інформаційними 

технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації; здатність до 

пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації 

навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне 

керування ресурсами та інформаційними потоками 



Спеціальні (фахові) компетентності (СК): здатність до застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, 

обміну інформацією в професійній педагогічній діяльності та публічному 

просторі; здатність до міжкультурної взаємодії що є важливим структурним 

компонентом професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: - 

можливості та правила роботи з мультимедійними програмами загального 

призначення  під час підготовки методичного забезпечення; - класифікацію та 

основні можливості програмного забезпечення навчального призначення  - 

нормативну базу французької мови, основні поняття та категорії інноваційних 

технологій; сучасні методи обробки і систематизації  інформації в галузі 

професійної діяльності та використання  її в освітньому процесі;  - сучасні 

тенденції навчання, способів здобуття знань з різноманітних джерел та 

критичного їх оцінювання, методів дослідження в методиці навчання іноземних 

мов. Вміти:  - розробляти методичні матеріали та навчальні програми із 

використанням комп’ютерних технологій; - створювати тести успішності, 

контрольно-консультативні та навчаючі засоби 

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 компетентності студентів при навчанні 

іноземних мов. 

Лекції 

1. L’utilisation des TICE en classe de FLE. Quelle place pour les TICE en 

classe de FLE. 

2. Une nouvelle pédagogie et l’apprentissage en ligne. L’utilisation des 

multimédias et des ressources éducatives ouvertes. 

Практичні 



Module 1. Sujet : Une nouvelle pédagogie et l’apprentissage en ligne.Les 

nouvelles demandes d’une société du savoir. L’apprentissage hybride. L’utilisation 

des multimédias et des ressources éducatives ouvertes. 

Module 2. Sujet : Trois tendances pédagogiques émergentes. 

L’augmentation du contrôle, des choix et de l’autonomie. L’apprentissage partout, en 

tout temps.  

Module 3. Sujet : L’utilisation des TICE dans la classe de FLE. Les outils 

informatiques des médias et les ressources numériques. La classe plurimédia, 

multimédia et le laboratoire de langue multimédia ! 

Мова викладання: французька 

Місце у структурно-логічній схемі: МЗКТ 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),  60 годин 

самостійної роботи. Форма контролю – залік.  

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

E-mail  викладача: chernyakolala86@gmail.com 

 


