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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  «Електронна  лінгвометодика»

складена  відповідно до освітньої програми  та навчального плану  підготовки

здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013 Початкова

освіта. 

Предметом вивчення  дисципліни  є  процес  запровадження  основ

електронної  лінгвометодики   до  навчання  майбутніх  учителів  початкових

класів предметів лінгвістичного та лінгводидактичного циклів. 

 Міждисциплінарні  зв’язки:  педагогіка  вищої  школи,  психологія

вищої  школи,  методика викладання української  мови в початкових класах,

сучасні інформаційні технології, електронна лінгвометодика.

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Електронна лінгвометодика як галузь методичної науки.

2. Методика застосування засобів електронної лінгвометодики у ВНЗ

1. Мета й завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Електронна

лінгвометодика»  є   навчити  магістрантів  факультету  ПВПК  методично

грамотно та технологічно вправно добирати, розробляти й використовувати

засоби  електронної  лінгвометодики  в  процесі  навчання  здобувачів  вищої

освіти лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін.

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Електронна

лінгвометодика»  є закріпити в магістрантів факультету ПВПК знання про

інноваційні  технології  викладання  дисциплін  лінгвістичного  та

лінгводидактичного  циклів,  нормативну  законодавчу  базу  інформатизації

освіти,  основні  характеристики  професійної  компетентності  вчителя

початкових класів;  ознайомити їх із  історією та передумовами виникнення

електронної лінгвометодики як галузі наукового знання, її сучасним станом;



виробляти  уміння  аналізувати  електронну  продукцію  з  лінгвістичних  та

лінгводидактичних  дисциплін  для  вищої  школи,  розробляти  її  та

запроваджувати в навчальний процес факультету ПВПК.

1.3.  За  результатами вивчення  дисципліни у  здобувачів  вищої  освіти

повинні бути сформовані такі компетентності: 

загальні:

1.  Соціокультурна  компетентність  –  здатність  до  особистісної  й

професійної  самоактуалізації  й  самореалізації  в  якості  викладача ВНЗ на

засадах  високої  лінгвометодичної  культури,  опанування  філософсько-

методологічних підвалин електронної лінгвометодики як інноваційної галузі

методичної науки ХХІ століття.

2.  Інформаційна  компетентність  –  здатність  до  пошуку,  обробки  й

використання мовної та лінгвометодичної інформації в сучасних складних

інформаційних  системах,  її  інтерпретації  й  використання  з  професійною

метою;  готовність  до  самостійного  розв’язання  навчальних  проблем

засобами  електронної  лінгвометодики  для  ВНЗ  в  умовах  сучасної

інноваційної  політики;  здатність  використовувати  мультимедійні  та

мережеві технології, ресурси Інтернет для забезпечення дистанційної форми

навчання  мови  й  лінгвометодики  у  ВНЗ,  розробляти  й  застосовувати

спеціалізовані  програмні  продукти  в  освітній,  науковій  та  управлінській

діяльності.

3. Комунікативна компетентність – здатність організовувати ефективне

наукове  та  навчальне  спілкування  з  проблем  розвитку  української

електронної лінгвометодики зі здобувачам вищої освіти факультетів ПВПК

та колегами з дотриманням основних норм української літературної мови,

близькоспорідненої  та  іноземної  мови;  здатність  логічно,  правильно,

аргументовано  і  чітко  будувати  усне  та  письмове  висловлювання,

застосовувати прийоми риторичної майстерності у професійній діяльності,

володіти  навичками  публічної  презентації  результатів  роботи,  уміннями



обирати відповідні форми і методи презентації; готовність  до грамотного

ведення  дискусії  і  полеміки;  здатність  забезпечувати  сприятливий

психологічний клімат в педагогічному колективі; здатність до представлення

складної  комплексної  інформації  у  стислій  мовній формі  на досконалому

рівні з використанням засобів електронної лінгвометодики.

4.  Здоров’язбережувальна  компетентність  –  готовність  майбутнього

викладача до організації валеологічного простору на заняттях з електронної

лінгвометодики;  здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  вагому  роль

дотримання санітарно-гігієнічних та фізіологічних норм  під час підготовки

фахівця початкової освіти засобами електронної лінгвометодики на основі

концепцій  здоров’яформування  та  здоров’язбереження,  застосовувати  на

практиці систему здоров’язбережувальних умінь i навичок, які забезпечують

розвиток i  вдосконалення психофiзичних здібностей i  якостей;  готовність

оцінювати  та  коректувати  безпеку  педагогічного  процесу  в  галузі  вищої

освіти. 

5.  Акмеологічна  компетентність  –  здатність  вільно  орієнтуватися  в

теоретичних  та  практичних  аспектах  лінгводидактики  та  електронної

лінгвометодики, критеріях та рівнях професіоналізму викладача ВНЗ та ін.;

спроможність  ставити  мету  й  формулювати  завдання,  пов’язані  з

реалізацією власної соціально-професійної діяльності в галузі електронної

лінгвометодики, адекватно оцінювати процес і результати лінгвометодичної

діяльності здобувачів вищої освіти, їхні потенційні можливості; готовність

майбутнього  викладача  до  постійної  самоактуалізації,  мотивації  високих

досягнень,  прагнення високих професійних результатів,  життєвих успіхів;

готовність  самостійно  освоювати  нові  науково-педагогічні  теорії  з

електронної  лінгвометодики;  здатність  до  креативного  мислення,  набуття

гнучкого  образу  мислення,  який  дозволяє  зрозуміти  та  розв’язати

лінгвометодичні   проблеми;  готовність  до  організації  дослідно-

експериментальної  та  дослідницької  роботи  у  галузі  електронної

лінгвометодики, апробації та представлення її результатів у публікаціях.



спеціальні:

1.  Психолого-педагогічна  компетентність  –  готовність  до  аналізу

психологічного та фізіологічного аспекту форм навчальних занять у вищій

школі  у  зв’язку  із  застосуванням   засобів  електронної  лінгвометодики;

реалізації  різних  підходів  до  організації  сучасної  лекції  та  семінарсько-

практичних занять як форм навчання із застосуванням засобів електронної

лінгвометодики;   здатність  виявляти  й  розвивати  в  студентської  молоді

здібності  (предметні,  творчі,  наукові);  здатність  до здійснення  психолого-

педагогічної  діагностики  з  електронної  лінгвометодики;  застосування

засобів  педагогічної  майстерності  викладача  ВНЗ,  володіння  умінням

проектування,  реалізації,  оцінювання  й  корекції  освітнього  процесу;

здатність до аналізу та наукової інтерпретації основних напрямів і завдань

виховання у вищому навчальному педагогічному закладі, до використання

форм,  методів  та  засобів  виховної  діяльності  на  заняттях  з  електронної

лінгвометодики. 

2.  Лінгвометодична  компетентність  –  здатність  імплементувати

особливості  інноваційних  підходів  до  викладання  мови  й  методики  її

навчання  із  застосуванням  засобів  електронної  лінгвометодики,

використовувати  в  практичній  діяльності  знання  щодо  інформаційно-

комунікаційних  технологій  у  освіті;  спроможність  обґрунтовувати  і

мотивувати  концептуальні  лінгвометодичні  підходи,  етапи  формування

лінгвометодичної  компетентності  фахівців  у  межах  електронної

лінгвометодики під час проходження асистентської практики; спроможність

дозувати  навчальний  матеріал  курсу  сучасної  української  мови  й

лінгвометодики на лекції й практичні заняття, розробляти складники НМК

навчальної  дисципліни  із  застосуванням  засобів  електронної

лінгвометодики,  методичні  рекомендації,  електронний  та  мультимедійний

супровід  до  різних  форм  занять  з  урахуванням  їх  специфіки;  здатність

здійснювати  самостійну  пошукову  роботу  щодо  засобів  електронної

лінгвометодики; користуватися сучасними методами навчання як складовою



лінгвометодичної компетентності викладача вищої школи, ставити навчальні

цілі  та  вибирати  методи  навчання;  здатність  до  розробки  та  грамотного

оформлення електронних навчальних засобів із сучасної української мови та

методики її навчання із дотриманням законів електронної лінгвометодики,

організовувати  електронний  навчальний  контент  під  час  викладання

дисциплін лінгвістичного та лінгвометодичного  циклу у ВНЗ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин / 3 кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. 

Електронна лінгвометодика як галузь методичної науки

1.1.  Інформаційно-комунікаційна  компетентність  у  професіограмі

сучасного вчителя початкових класів 

Інноваційні  тенденції  в  професійній  лінгводидактичній  освіті.

Дефінітивний  аналіз  понять  педагогічної  інноватики.  Функції

лінгвометодичної  освіти в період становлення інформаційного суспільства.

Сутність, цілі та перспективи інноваційної лінгвістичної та лінгвометодичної

освіти.

Взаємозв’язок  традиційних  та  інформаційних  освітніх  технологій  у

компетентнісному  підході  до  лінгвометодичної  підготовки  майбутніх

учителів початкових класів. Дидактичні принципи особистісно-орієнтованого

навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Вимоги

до організації особистісно-орієнтованого  навчання з  використанням

інформаційно-комунікаційних технологій.

Вимоги інформаційного суспільства до професійної культури вчителя

початкових класів. Сутність і складові готовності до професійної педагогічної

діяльності  в  умовах  використання  інформаційних  технологій  навчання.

Залежність  готовності  вчителя  до  професійної  діяльності  від  рівня  його

інформаційно-комунікаційної  культури.  Професіограма  сучасного  вчителя



початкових  класів.  Поняття  «лінгводидактична  компетентність  викладача»,

«інформаційно-комунікаційний конструкт лінгвометодичної компетентності».

Структурні  компоненти  інформаційно-комунікаційного  конструкта

лінгвометодичної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкових  класів,

його специфіка, місце в загальній професійно-педагогічній компетентності і

т.д.

1.2. Електронна лінгвометодика як інноваційна галузь методичної

науки та навчальна дисципліна

Психолого-педагогічні,  лінгвістичні  та  лінгвокультурологічні

передумови  виникнення  й  розвитку  електронної  лінгвометодики.  Історія

становлення електронної лінгвометодики.

Філософсько-соціальні  основи  електронної  лінгвометодики  як  науки

про  організацію  діяльності.  Системний,  технологічний,  компетентнісний

підходи – методологічна основа електронної лінгвометодики. 

Науковий  апарат  сучасної  електронної  лінгвометодики  як  галузі

методичної  науки:  визначення,  об’єкт,  предмет,  мета,  завдання.   Внесок

науковців  у  становлення  й  розвиток  електронної  лінгвометодики:

зарубіжних  (Є.Азімов,  С.Бакс,  М.Балихін,  Л. Бєляєва,  М.Бовтенко,

М.Варшауер, Т.Воляр, Л.Девель, С.Єльнікова, Т.Малихіна К. Піотровська, Р.

Піотровський,  Є.  Полат  та  ін.)  та  українських  (О.Авраменко,  І.Бакаленко,

Е.Власов,  Г.Гайдамака,  Л.Карташова,  А.Коломієць,   М.Левицький,

Т. Лютікова, В.Шевченко, Ю.Шепетко та ін.). 

Ключові  характеристики  електронної  лінгвометодики  в  контексті

розвитку  інформаційно-освітнього  середовища  вишу.  Мультимедійність  та

адаптивність  як  основні  принципи  «інтелектуальної»  електронної

лінгвометодики.  Мультимедіа,  гіпермедіа (гіпертекст),  інтерактив  –

інноваційні шляхи реалізації принципів електронної лінгвометодики. 

Ергономічні, етичні, естетичні та правові аспекти використання засобів

електронної  лінгвометодики  на  заняттях  з  лінгвістичних  та

лінгводидактичних дисциплін у педагогічному ВНЗ.



1.3.  Психологічні та санітарно-гігієнічні особливості застосування

засобів електронної лінгвометодики в педагогічному ВНЗ.   

Психологічні  аспекти  інформатизації  навчального  процесу  вишу.

Особливості  ставлення  здобувачів  вищої  освіти  до  інформаційно-

комунікаційних технологій навчання.  Урахування індивідуальних і вікових

психофізіологічних  особливостей  у  процесі  використання  інформаційно-

комунікаційних технологій на заняттях з лінгвістики та лінгвометодики.

Психологічні  особливості  багатоканального  сприймання  навчальної

інформації. Психологія  опанування  гіпертексту,  мультимедіа.

Лінгвопсихологічні характеристики навчального гіпертексту.

Відповідність  навчального  матеріалу  в  електронному  додатку

вербально-логічному,  сенсорно-перцептивному  і  представлінському  рівням

когнітивного  процесу. Урахування  особливостей  таких  пізнавальних

психічних  процесів,  як  сприйняття  (переважно  зорове,  а  також  слухове,

дотикове), увага (її стійкість, концентрація,  розподіл і об'єм уваги), мислення

(теоретичне  понятійне,  теоретичне  образне,  практичне  наочно-образне,

практичне  наочно-дієве),  уява,  пам'ять  (миттєва,  короткочасна,  оперативна,

довготривала, явище заміщення інформації в короткочасній пам'яті).

Орієнтування  навчального  матеріалу  на  тезаурус  і  лінгвістичну

композицію  конкретного  вікового  контингенту  і  специфіки  підготовки

здобувачів  вищої  освіти.  Орієнтування  на  розвиток  як  образного,  так  і

логічного мислення.

Санітарно-гігієнічні  вимоги  до  застосування  ІКТ.  Гігієнічні  критерії

раціональної організації заняття.

1.4.  Дидактичні та методичні властивості мультимедіа,  гіпермедіа,

інтерактиву. 

Інформаційно-комунікаційне  педагогічне  середовище:  історичний

екскурс  розвитку,  організаційно-педагогічне  та  програмно-методичне

забезпечення, етапи саморозвитку, напрями розвитку. 



Провідні  тенденції  та  перспективи  використання  інформаційно-

комунікаційних технологій у лінгвістичній та лінгводидактичній підготовці

майбутніх  учителів  початкових  класів:  взаємозв’язок  традиційних  та

інформаційних освітніх технологій. 

Дидактичні  принципи  та  дидактичні  функції  використання  засобів

інформаційно-комунікаційних  технологій  у  навчанні  лінгвістичних  та

лінгводидактичних дисциплін.  Форми педагогічної  взаємодії з електронним

освітнім лінгводидактичним ресурсом. 

Додержання загальнодидактичних принципів науковості, доступності у

викладі  матеріалу,  проблемності,  наочності,  самостійності,  свідомості  у

засвоєнні  знань,  активізації  навчальної  діяльності,  систематичності  і

послідовності  навчання,  міцності  засвоєння  знань,  єдності  освітніх,

розвивальних і виховних функції.

Специфічні  принципи:   адаптивності,  інтерактивності  навчання,

реалізації  можливостей  комп'ютерної  візуалізації  навчальної  інформації,

розвитку  інтелектуального  потенціалу,  системності  і  структурно-

функціональної  зв'язності  представлення  навчального  матеріалу  в  КНП,

забезпечення  повноти  (цілісності)  і  безперервності  дидактичного  циклу

навчання.

Педагогічні  аспекти  мультимедійного,  інтерактивного  та

гіпертекстового подання навчальної інформації.

Сутність  поняття  “мультимедійні  засоби  навчання”  в  педагогічній

науці.  Педагогічні  умови застосування  мультимедійних засобів  навчання  у

підготовці майбутніх учителів початкових класів. Мультимедійні технології в

освітньому  просторі  вишу  як  засіб  оптимізації  навчальної  діяльності

здобувачів  вищої  освіти.  Проблеми  створення  та  використання

мультимедійних продуктів. Алгоритм підготовки викладача до застосування

електронних та мультимедійних засобів навчання. 

Суб'єкти освітніх процесів в умовах мережевого світу.  Дидактичні

особливості застосування ресурсів Інтернет у навчальному процесі.



1.5. Програмні та апаратні засоби електронної лінгвометодики

Матеріальне  забезпечення   ІКТ-технологій  в  освіті:  програмні  та

апаратні  засоби.  Техніко-педагогічні  характеристики  програмно-апаратних

засобів навчального призначення.

Засоби  розробки  електронних  навчальних  матеріалів:  прикладні

програми,  інструментальні  програми-оболонки,  конкорданси,  електронні

корпуси текстів та словники, тестові оболонки та ресурси. 

Порівняльний  аналіз можливостей сучасних засобів обробки

аудіовізуальної  інформації для  створення педагогічних додатків.  Програми

пакету  Microsoft  Office  як  найбільш  зручні  у  використанні  та  поширені

засоби для обробки візуальної, аудіо, текстової інформації. 

Інші  програми,  придатні  для  обробки  та  підготовки  навчальної

інформації з  лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін для здобувачів

вищої освіти: Corel Draw, Adobe flash, Movie Maker та ін. 

Програми-тренажери,  здоров’язбережувальні  програми:   Eyes  Guard,

Break  Time,  Eyes  Keeper.  Програми  голосового  керування:  «Горинич»,

«Диктант»,  «Диктограф»,  «Voice  Commander»,  «Говорилка»,  роль  та

можливості  їх  застосування  у  електронних  навчальних  продуктах

лінгводидактичного призначення.  

Елементарні програми для створення навчальних веб-сторінок, сайтів,

порталів: Microsoft Publisher, Front Page та ін.  

Мультимедійний  проектор:  призначення,  можливості  застосування  у

ВНЗ. Мультимедійний проектор із функцією інтерактивної дошки.

Smart-дошка:  визначення,  особливості,  технологічні  можливості  в

навчальному процесі. Технічні характеристики інтерактивних дощок, важливі

для визначення їх місця в навчальному процесі.  Управління інтерактивною

дошкою. Smart-дошка як компонент  програмно-технологічного навчального

комплексу. Версії і розділи програмного забезпечення інтерактивних дощок.

Універсальна технологія роботи з інформацією.  Застосування ресурсу Smart



Exchange  для  підвищення  якості  навчального  процесу  з  інтерактивною

дошкою. 

Комп’ютерний клас як засіб реалізації мережевих технологій навчання

лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін у вищій школі.

1.6.  Інформаційно-комунікаційні  технології  в  електронній

лінгвометодиці

Основні властивості і функції Інтернету як глобальної інформаційної та

комунікаційної  технології.  Базові  дидактичні  властивості  Інтернет:  висока

швидкість  передачі  інформації;  двосторонній  характер  телекомунікації,  що

забезпечує  інтерактивність;  можливість  роботи  з  гіпертекстом  та

мультимедіа;   забезпечення  дружнього  інтерфейсу  при  роботі  зі  складно

структурованою інформацією тощо. 

Мультимедіа-технологія  як  основа  гіпермедіа  та  інтерактивної

технологій.  Історія  її  виникнення  та  застосування  з  освітньою  метою.

Характеристика  і  основні  можливості  мультимедіа-технології.  Цілі

застосування  навчальних продуктів,  створених за  допомогою мультимедіа-

технологій.

Гіпертекст  як  Інтернет-технологія:  історія  виникнення,  загальна

характеристика.  Стандарт  мови  запису  гіпертекстів  –  html (мова  розмітки

гіпертекстів).  Гіперзв’язки  в  навчальному  тексті:  внутрішні  перехресні  та

зовнішні  посилання.   Загальні  правила  виконання  гіперпосилань  у

програмних засобах. Гіпермедіа-технологія.

Вебінар як Інтернет-технологія навчального співробітництва в системі

лінгвометодичної  підготовки  вчителя.  Асинхронні  та  синхронні  мережеві

сервіси.  Можливості  та  функціональні  особливості  вебінарів.  Програмні

платформи для проведення вебінарів. Інструменти вебінару. 

Методи та підходи до оцінювання якості навчальної лінгвометодичної

електронної  продукції.  Ієрархічна  структура  критеріїв  оцінювання  якості.

Стандарт ISO/IEC 9126-1.



Напрямки оцінювання якості навчальної електронної лінгвометодичної

продукції:  психолого-педагогічний,  змістовно-методичний,  дизайн-

ергономічний,  техніко-технологічний.  Типи  параметрів  оцінки  якості

навчальної електронної продукції, їх зміст.  

Науково-методична експертиза якості навчальних програмних засобів:

методичні  засади,  інструментарій,  значення,  етапи  та  складники.  Методи

оцінювання  якості  ППЗ:  експертна  оцінка,  кількісний аналіз,  апробація  та

науково-педагогічний експеримент.

Огляд  наявної  в  Україні  електронної  та  мультимедійної  продукції  з

лінгвістики та лінгвометодики, її аналіз.

Змістовий модуль 2.

Методика застосування засобів електронної лінгвометодики у ВНЗ

2.1. Жанри електронної лінгвометодичної продукції

Загальна класифікація  жанрів  електронної  продукції:  гіпертекстові  е-

видання,  моделюючі  програмні  засоби,  демонстраційні  програмні  засоби,

довідкові програмні засоби, програмні засоби-тренажери, системи контролю

знань.

Характеристика  основних  лінгводидактичних  жанрів:  мультимедійна

презентація,  електронний  посібник,  електронний  підручник,  електронне

навчально-мовне середовище, комп’ютерні практичні завдання, комп’ютерні

навчальні ігри, інтерактивні кросворди, електронні довідники (енциклопедії,

словники,  глосарії  тощо),  електронні  бібліотеки,  спеціалізовані  веб-сайти,

портали, ресурси, тестові середовища. Електронний навчальний контент як

засіб реалізації принципу комплексності навчальних електронних матеріалів.

Вимоги  до  інтерфейсу  електронного  навчального  контенту

лінгводидактичного змісту.

Мультимедійна лінгводидактична презентація: якості, вимоги та норми

оформлення.  Принципи  розробки  сценарію  мультимедійної

лінгвометодичної презентації. Етапи планування й розробки: структуризація



лінгвістичного   та  лінгводидактичного  матеріалу,  складання  сценарію

реалізації, розробка дизайну презентації, підготовка медіафрагментов (тексти,

ілюстрації, відео фрагменти, аудіо фрагменти та ін.), тестування-перевірка. 

Електронні  лінгводидактичні  посібники  і  підручники:  визначення,

принципи побудови та змісту. Переваги електронного посібника (підручника)

перед  традиційними  варіантами.  Вимоги  до  розробки,  етапи  створення.

Обов’язкові  структурні  елементи  електронного  посібника  (підручника).

Методика підготовки та створення електронного посібника (підручника). 

Тестові  середовища  з  лінгвістики  та  лінгвометодики.  Основні  етапи

конструювання  тестових  завдань  з  лінгвістики  та  лінгвометодики.  Типи

тестових завдань. Вимоги до змісту та оформлення лінгводидактичних тестів.

Спеціалізований  веб-ресурс  як  багатофункціональний  складник

електронного  лінгводидактичного  контенту:  цільова  аудиторія,  принципи

дизайну, структура та зміст лінгводидактичного веб-ресурсу.

Електронний  навчальний  контент:  призначення,  способи  організації,

основні принципи побудови, різновиди.  Модульність як принцип організації

навчальних мультимедійних систем.

Реалізація можливостей електронної лінгвометодики в   мережевому

навчанні рідної мови та методики її викладання.

2.2. Методична система підготовки вчителя засобами електронної

лінгвометодики. 

Методологічні  підходи  до  лінгвометодичної  підготовки  майбутніх

учителів  засобами  ІКТ.  Інформаційно-навчальне  лінгводидактичне

середовище,  його  організаційно-педагогічне  та  програмно-методичне

забезпечення, структура. 

Основні  організаційні  форми  навчання  в  системі  лінгвометодичної

підготовки  вчителя.  Інтегрована  система  підходів  до  викладання

лінгвістичних  та  лінгводидакичних  дисциплін  засобами  електронної

лінгвометодики. 



Лінгводидактичний вебінар як інноваційна форма навчання. Технологія

та  сценарій  організації  вебінару.  Форми  організації  лінгводидактичних

вебінарів.  Методи  навчальної  співпраці  під  час  проведення

лінгводидактичного  вебінару.  Етапи  підготовки  та  розробка  сценарію

вебінару.

Роль  системи  традиційних  та  інноваційних  методів  формування

гнучких моделей навчання засобами електронної лінгвометодики. Взаємодія

стратегій і тактик зі змістом та формами електронного навчання лінгвістики й

лінгвометодики.  Порівняльний  аналіз  параметрів  педагогічних  програмних

засобів  і  традиційних  навчально-методичних  комплексів  у  навчанні

лінгвістичних та лінгводидактичних дисциплін.

Основні  методи  навчання  лінгвістичних  та  лінгводидактичних

дисциплін, вправи з лінгвометодики та лінгвістики, можливості їх реалізації з

використанням ІКТ. Метод ситуаційних вправ. Метод моделювання. 

2.3. Застосування засобів електронної лінгвометодики в аудиторній

та позааудиторній роботі у ВНЗ.

Підготовка здобувачів вищої освіти до інтеграції ІКТ у процес навчання

лінгвістичних  та  лінгводидактичних  дисциплін.  Ресурсне  забезпечення

навчання. Планування навчального процесу.

Лінгводидактична  лекція  з  мультимедійною  підтримкою.  Жанрові

різновиди ІКТ на лекційних заняттях з лінгвістичних та лінгводидактичних

дисциплін.  Класифікація  лекційних  презентацій.  Вимоги  до  лекційних

презентацій.  Узагальнена  структура  лекційної  презентації.  Типологічні

різновиди  слайдів  лекційної  презентації.  Методи  застосування  слайдів

мультимедійних  презентацій  на  лекціях  із  лінгвістичних  та

лінгводидактичних  дисциплін.  Прийоми  впровадження  методів  активного

навчання. 

Жанрові  різновиди  ІКТ  на  практичних  заняттях  з  лінгвістичних  та

лінгводидактичних  дисциплін.   Практичні  завдання  з  лінгвометодики  на

основі  гіпертексту,  їх  класифікація  за  рівнем  складності,  кількістю



виконавців,  специфікою  гіперпосилань,  характером  практичного  завдання.

Методика  запровадження  в  навчальний  процес.  Методи  і  прийоми

застосування  мультимедійних  презентацій,  посібників,  підручників,

енциклопедій,  інтерактивних кросвордів,  освітніх  веб-сайтів  тощо.  Тестові

лінгводидактичні  середовища  навчального,  навчально-контрольного  та

контрольного призначення на практичних заняттях. 

Застосування  ІКТ  у  гуртковій  роботі  лінгвістичного  та

лінгводидактичного  спрямування.  Аналіз  та  використання  ресурсів  мережі

Інтернет як основний різновид ІКТ у позааудиторній роботі з лінгвістики та

лінгвометодики. 

2.4. Методи та прийоми організації самостійної роботи здобувачів

вищої освіти засобами електронної лінгвометодики.

Методичні різновиди самостійної роботи здобувачів вищої освіти під

час  опанування  лінгвістичних  та  лінгводидактичних  дисциплін.  Провідні

принципи  організації  самостійної  роботи  здобувачів  вищої  освіти  з

лінгвістичних  та  лінгводидактичних  дисциплін:  індивідуалізації  та

диференціації,   методологічної  обміркованості;  адекватного  дозування

матеріалу; діяльнісної орієнтації та ін.

Розвиток  інформаційно-бібліографічної  та  інформаційно-мережевої

культури здобувачів вищої освіти. Використання інформаційно-комп’ютерних

мереж  для  неперервної  самоосвіти  і  творчої  інформаційної  діяльності.

Методична  система  навчання  майбутнього  вчителя  роботі  в

лінгводидактичному мережевому середовищі. 

Роль  педагогічної  практики  у  системі  інформаційно-комунікаційної

лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. 

Формування  лінгвометодичної  комп’ютерно-ігрової  культури

майбутнього вчителя початкових класів. 
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 тестування, опитування, творчі завдання.
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