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назва дисципліни 
Сучасні інформаційні 

технології 
  
  

факультет фізико-математичний 
  

кафедра математики та інформатики 
  

спеціальність загальноуніверситетська дисципліна 
  

освітня програма загальноуніверситетська дисципліна 
  

рівень вищої освіти другий (магістерський) 
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ПІБ викладача Стьопкін Андрій Вікторович 
  

науковий ступінь,  
вчене звання 

кандидат фізико-математичних наук, 
доцент (за кафедрою математики та інформатики) 

  

профайл викладача 

персональна web-сторінка 
http://stepkin.ddpu.edu.ua/ 

офіційна web-сторінка кафедри 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky 
 

  

e-mail викладача stepkin.andrej@gmail.com 
  
сторінка курсу в Moodle http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=884 

  

розклад консультацій щовівторка з 1400 до 1500 (аудиторія №501) 
 

http://stepkin.ddpu.edu.ua/
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky
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Анотація до дисципліни 
Сучасні інформаційні технології – це дисципліна, яка є основою теоретичних і прикладних знань, які 
сприяють формуванню у студентів вмінь та навичок використання професійно-орієнтованих 
комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Вивчення дисципліни відкриває студентам доступ до 
нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає цілком нові 
можливості для творчості, знаходження та закріплення професійних навиків. 
 
Під час вивчення дисципліни Ви: 
 

 ознайомитесь з сучасним програмним забезпеченням для боротьби з вірусами, шпигунським 
програмним забезпеченням, adware (програми для відтворення реклами на Вашому комп’ютері), 
Ransomware (програми-вимагачі) та ін. 
 

 дізнаєтесь про види Інтернет-загроз, DDOS-атаки та про методи запобігання та боротьби з ними; 
 

 навчитесь використовувати Google інструменти (Google диск, Google class, Google документи, 
Google таблиці та ін.) у своїй професійній діяльності; 
 

 опануєте сучасні засоби дистанційного навчання; 
 

 навчитеся створювати презентації різного типу (презентація зі сценарієм, інтерактивна презентація, 
автоматична презентація, торгова презентація); 
 

 навчитеся використовувати табличний редактор для потреб вчителя; 
 

 ознайомитеся з основами html та css; 
 

 навчитесь створювати сайти за допомогою конструкторів сайтів. 
 

 Ознайомитеся з сучасними засобами підтримки наукових досліджень. 
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Мета вивчення дисципліни 
Формування у студентів здатності організовувати освітній процес у закладах освіти з 
використанням сучасних, науково обґрунтованих, традиційних та інноваційних засобів, 
методів, прийомів, технологій; створювати максимально сприятливі умови для розвитку, 
навчання і виховання дітей; зміцнювати та раціонально використовувати матеріально-
технічну базу ЗВО, створювати розвивальне середовище відповідно до особистісно-
зорієнтованої моделі освіти; здатності організовувати науково-методичну та інноваційну 
діяльність в системі освіти; здатності до професійного самовдосконалення: професійної 
самоосвіти, особистісного зростання, проектування подальших особистих освітньо-
професійніх траєкторій. 
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Перелік тем –  інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1 Види вірусів та шпигунського програмного забезпечення та методи боротьби з ними. 
  

Тема 2 Інтернет-загрози та методи протидії їм. 
  

Тема 3 Google інструменти в професійній діяльності. 
  

Тема 4 Засоби дистанційного навчання. 
  

Тема 5 Презентації їх види та засоби роботи з презентаціями. 
  

Тема 6 Табличні редактори у професійній діяльності. 
  

Тема 7 Основи HTML та CSS. 
  

Тема 8 Використання конструкторів сайтів у професійній діяльності. 
  

Тема 9 Засоби підтримки наукових досліджень. 
  

 


