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АНОТАЦІЯ

Сучасна  педагогічна  наука  зосереджена  на  розробці  теоретичної
концепції розвитку та структурно-організаційних моделей освіти для майбутніх
вчителів інформатики в аспекті формування володіння англійською мовою. Це
питання  містить  комплекс  педагогічних,  психологічних  та  методологічних
проблем. Для того, щоб досягти очікуваного позитивного результату, потрібно
послідовно розробляти ефективні методи навчання з урахуванням особливостей
сприйняття та розвитку нових інформаційних технологій та ресурсів. 

Англомовне навчання дає широкі можливості у професійному розвитку.
Англійська – це міжнародна мова зв’язку в інформаційних науках.

Майбутній вчитель інформатики має володіти такими компетенціями, що
дозволять йому працювати з локальними і глобальними мережами, сучасними
засобами зв’язку всіх видів, засобами і пристроями маніпулювання текстовою,
графічною,  відео-,  аудіоінформацією,  системами  комп’ютерної  графіки,
програмними  системами  і  комплексами  (мови  програмування,  операційні
системи,  інструментальні  пакети  розробки  мережевого  та  прикладного
програмного  забезпечення  тощо),  електронними  засобами  навчального
призначення,  реалізованими  на  базі  технологій  мультимедіа,  гіпертексту,
гіпермедіа, телекомунікації та ін.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  вчитель  інформатики,  компетентність  вчителів,
англомовна компетентність, ІКТ.
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