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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

у професійній діяльності» розглянуто базові теоретичні та практичні положення про 

особливості інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності перекладача; 

визначена інформаційна технологія, яка при процесі навчання складає отримання і 

перетворення інформації, а саме при використанні комп'ютеру; вивчено особливості 

формування мовної особистості сучасного студента; проаналізовано нормативно-правову базу 

підготовлення майбутніх перекладачів англійської мови (освітньо-професійна програма, вимоги 

до укладання навчальної та робочої навчальної програм); досліджено розвиток перекладацької 

компетенції та загальних умінь спілкування; формування впевненості щодо використання мови 

як засобу комунікації та перекладу; формування початкових практичних навичок обробки 

тексту у процесі перекладу з української мови на англійську; активізація вживання специфічних 

мовних елементів у перекладі з української на англійську мову (підходи до навчання мови, 

закономірності, принципи, методи, прийоми та засоби навчання); окреслено ефективність 

застосування інформаційно-комунікаційного комплексу; схарактеризовано систему аудиторних 

занять у ЗВО (лекція, практичне, семінарське, лабораторне заняття), технологію організації 

самостійної роботи студентів та практичної підготовки (види практик у ЗВО, компоненти 

виробничої практики); розкрито особливості змішаного навчання і роль дистанційного в його 

системі; інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання; з’ясовано види навчально-, 

навчально-дослідницької, науково-дослідницької роботи (навчально-дослідницька робота, 

науково-дослідницька робота, науково-організаційні заходи) майбутнього філолога; складники 

його науково-комунікативної компетентності. 

Ключові слова: інформаційні технології, професійна діяльність, переклад, технологія 

навчання, аудиторні заняття, поза аудиторна робота, змішане навчання, дистанційне навчання, 

науково-дослідницька робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 



Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів спеціальності «035 Філологія» за освітньо-

професійною програмою «Переклад». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: інформаційна технологія, яка при процесі 

навчання складає отримання і перетворення інформації, а саме при використанні комп'ютеру. 

Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі 

інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. 

Міждисциплінарні зв’язки: Послідовний переклад, Термінологія і переклад, 

Практичний курс основної іноземної мови, Практичний курс перекладу з першої іноземної 

мови, мовознавство.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: викладання навчальної дисципліни «Використання ІКТ у професійній діяльності» є: 

підвищити інформаційно-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них уміння 

та навички використання сучасних ІКТ у процесі викладання; розширити систему знань, 

підвищити компетентності та кваліфікації студентів у питаннях впровадження дистанційного та 

змішаного навчання. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:формувати у слухачів цілісний погляд на 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та 

способів їх використання для вирішення педагогічних завдань; показати практичну значимість 

методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх 

застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових 

проблем; засвоїти основні положення нормативних документів щодо впровадження 

дистанційного навчання у ВНЗ; надати студентам знання теоретичних положень, 

функціональних можливостей та практичних аспектів дистанційного навчання; забезпечити 

практичне оволодіння технікою дистанційного навчання, а саме, базових засад створення 

дистанційних навчальних курсів засобами та системи управління навчанням (LMS); формувати 

уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та 

викладання. 

Програмні результати навчання:  

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні 

складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 6.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7.Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ІІ. Фахові:  
ФК 7.Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК  8.Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 9.Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10.Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 



ФК 11.Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури 

мовлення. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 
Курс складається з 3 кредитів :  

Кредит № 1. Інформаційні технології та засоби навчання: сучасний стан, перспективи 

розвитку та застосування в навчальному процесі. 

Лекція №1. Тема 1. Поняття і визначення інформаційних технологій. 

Практичне заняття. Тема 2. Історичні етапи розвитку інформаційних технологій: Історичний 

зміст етапу розвитку до паперових інформаційно - комунікаційних технологій. Розвиток 

паперових комунікаційних технологій. Сутність розвитку ІТ в період технічної революції. 

Механічні, електричні та електронні технічні засоби, як основа розвитку нового етапу різних 

типів ІТ. 

Історичні етапи і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Застосування ІТ в освіті. Основні 

педагогічні цілі використання ІТ. 

Кредит 2. Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної діяльності студентів. 

Використання сучасних програмних продуктів для створення дидактичних аудіо та 

відеоматеріалів. 

Лекція №2. Тема 1. Класифікація тестів та їх характеристика. Види питань тестів. Особливості 

оцінювання якості навчання. 

Практичне заняття. Тема 2. Створення тестів на прикладі програми Test W. Створення тестів 

на прикладі програми Test 2W. Створення тестів на прикладі програми My Test. 

Програма запису, зміни і аранжування початкового аудіо - та відеоматеріалу для створення 

фільмів – Windows Movie Maker. Програма запису екранної діяльності у форматі відео – 

CamStudio. Програма запису екранної діяльності та збору даних з екрану – CamtasiaStudio. 

Програма збору даних із екрану – Snagit. 

Кредит 3. Використання Web- технологій у навчальному процесі. Використання сучасного 

програмного забезпечення для організації і підтримки навчального процесу із застосуванням 

ІКТ. 

Практичне заняття. Тема 1. Поняття і можливості Web-технологій. Web 1.0. Характеристика, 

принципи та особливості роботи у Web 2.0. Поняття Web 3.0.Створення аккаунтів на сайті 

Google. Створення та колективне редагування Google-документів: робота з текстовими 

файлами, електронними таблицями, малюнками, формами. Використання в педагогічній 

діяльності технологій Flikr. Застосування сервісів Бобр Добр та Делішес у навчальному процесі. 

Створення власного блогу, налагодження системи навігації. Використання систем керування 

комп’ютерною лабораторією. Робота з программою Net Support Manager. Використання 

телекомунікацій у навчальному процесі. Телеконференції. Організація відеозв’язку. Робота з 

системами відеоконференцій Skype. 

Курс вивчається у IX семестрі. Форми організації навчального процесу: лекції, 

семінарські заняття та самостійна робота студентів.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредитаECTS. 
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