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назва дисципліни 
Комп'ютерні технології в 
закладах освіти 

  

факультет фізико-математичний 
  

кафедра математики та інформатики 
  

спеціальність 
014 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 

  

освітня програма 
Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 

  

рівень вищої освіти другий (магістерський) 
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ПІБ викладача Федоренко Олена Георгіївна 
  

науковий ступінь,  
вчене звання 

кандидат педагогічних наук, 
доцент (за кафедрою методики навчання математики та методики 

навчання інформатики) 
  

профайл викладача 
офіційна web-сторінка кафедри 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-mnm-ta-mni/sklad-kafedri 
 

  

e-mail викладача fedorenko.elena1209@gmail.com  

  

сторінка курсу в Moodle http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=661 

  

розклад консультацій щовівторка з 1500 до 1600 (аудиторія №515) 
  

https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-mnm-ta-mni/sklad-kafedri
mailto:fedorenko.elena1209@gmail.com
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=661
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Анотація до дисципліни 
Предметом вивчення дисципліни є: 

теоретичні основи інформатизації освіти, форми та методи електронного навчання, електронні освітні ресурси, 
практичні навички професійного володіння комп’ютером, вирішення прикладних завдань в області комп’ютерних 
наук. 

Міждисциплінарні зв’язки 
Для опанування даної дисципліни необхідне вивчення дисциплін: «Інформатика», «Інформаційні технології». В 
свою чергу, дана дисципліна повинна забезпечити ґрунтовну основу для вивчення курсів «Шкільний курс 
інформатики», «Методика навчання інформатики» та методики і дидактики навчання загального курсу 
інформатики. 

 

Мета вивчення дисципліни 
формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги 
майбутнім учителям технологій з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 
забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу. 
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основні завдання: 
компетентності, які будуть сформовані  
у здобувачів за результатами вивчення: 

 

 загальні  
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 спеціальні  
 

 

очікувані результати навчання 
Здатність розв’язувати типові задачі з інформатики. 
Здатність до проведення досліджень. 
Здатність забезпечити здоров’язбереження учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності. 
Здатність формувати уміння безпечної діяльності школярів у комп’ютерній мережі. 
Здатність продемонструвати розуміння питань використання навчально-методичної літератури та інших джерел інформації. 
Здатність продемонструвати практичні навички навчання та викладання. 
Здатність проводити навчальні заняття з інформатики (за різними навчальними  програмами) та позакласні заняття з інформатики у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 
Здатність створювати та керувати освітніми інформаційними проектами і оцінювати їх результати. 
Здатність опановувати новітні інформаційні технології. 
Здатність застосовувати уміння та навички з інформатики та інформаційних технологій для вирішення якісних і кількісних завдань незнайомого 
характеру. 
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Перелік тем –  інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1 Принцип роботи електронної пошти 
  

Тема 2 Хмарні файлові сховища 
  

Тема 3 Хмарні сервіси Google Docs 
  

Тема 4 Карти Google, Google Фото 
  

Тема 5 OCR та хмарні додатки системи Google 
  

Тема 6 Пошукові системи Інтернету 
  

Тема 7 Хмарні сервіси Google, створення сайту 
  

Тема 8 Хмарні сервіси Google, створення блогу 
  

Тема 9 Хмарні сервіси Google, форми 
  

Тема 10 LMS Google Classroom 
 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/resource/view.php?id=62837
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/resource/view.php?id=62838
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/resource/view.php?id=62839
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/resource/view.php?id=62840
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/resource/view.php?id=62842

