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Тип дисципліна професійної та 

практичної підготовки за 

вибором студента 

Код К35 

Семестр  7 

Загальна кількість кредитів / годин 3 кредити / 90 годин 

Форма контролю Залік 

Викладач К.філол.н., доцент Данилюк І.Г. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни 

«СУМ: Лексикологія»,  «СУМ: 

Морфологія» 

Місце у структурно-логічний схемі К34 викладається на 4 році 

навчання 

Форми навчання Лекції, практичні заняття, 

самостійна робота 

Критерії оцінювання Поточний контроль – 100 балів 

Підсумковий контроль (залік) 

Мова викладання українська 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Технологія дистанційного навчання і дистанційної освіти.  

Дистанційне навчання як спосіб здобуття знань на відстані.  

Різні підходи до визначення дистанційного навчання.  

Дистанційна освіта як процес передавання знань на відстані шляхом 

дистанційного навчання. 

Організація дистанційної освіти і суб’єкти дистанційної освіти (автори, 

тьютори, інструктори, адміністратори, слухачі).  

Захист авторських прав при дистанційному навчанні.  

Освітні ресурси Інтернет. 

Види і форми дистанційного навчання 

Технічні форми передавання даних для дистанційного навчання (носії 

інформації, інтерактивне телебачення, відеоконференції).  

Інтернет як домінуюча форма для сучасного дистанційного навчання 

(гіпертекст, електронна пошта, телеконференції, віртуальні класи).  

Синхронний, асинхронний та мішаний способи дистанційного нав- 

чання, їх переваги та недоліки.  

Зміни в дидактичної моделі навчання; нові форми лекцій, семінарів, 

дискусій, консультацій, контрольних, екзаменів та ін.  

Самостійна робота слухачів і самонавчання як основна форма 

дистанційного навчання. 

. 



Програмні результати навчання визначені в освітній програмі 

Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні факти, 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (ПРН-К-4) 

Використовувати інформаційні технології для вирішення стандартних 

завдань професійної діяльності (ПРН-У-2) 

Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію 

з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати (ПРН-У-6). 

Розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, 

різницю між фактами і наслідками, оцінювати значущість даних (ПРН-У-7). 

Створювати лінгвістичний алгоритм для розв’язання поставлених 

завдань дослідження (ПРН-У-8) 

Знати систему мов, що вивчаються (ПРН-З-3). 

Планувати і здійснювати дослідження в галузі лінгвістики та 

інформаційних технологій на належному рівні (ПРН-В-1). 

 

 


