
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

13.00.02–теорія та методика навчання (інформатика). 

І. Формула спеціальності: 

Галузь педагогічної науки, яка досліджує цілі, зміст, методи, засоби, 

організаційні форми навчання інформатики в різних типах навчально-

виховних закладів, принципи управління навчально-пізнавальною діяльністю 

в комп'ютерному навчанні. 

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними 

ознаками. їх наявність в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є 

обов'язкового умовою для цієї спеціальності. 

Класифікаційні ознаки спеціальності: 

• за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, 

професійно-технічна освіта, педагогічна освіта, дистанційна освіта; 

• за об'єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги; 

• за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика; 

• за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки 

спеціалістів); предметна педагогічна освіта: навчання інформатиці; 

• за характером досліджень: прикладні; 

• за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі; 

суб'єкти освіти з особливими потребами. 

II. Напрями досліджень: 

1. Розвиток методичної системи навчання шкільного та вузівського 

курсів інформатики; 

2. Методичні основи навчання інформатики в різних типах навчальних 

закладів; 

3. Проблеми диференціації й індивідуалізації навчання інформатики у 

школі та вищому навчальному закладі; 

4. Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів у 

процесі навчання інформатики; 

5. Науково-методичні основи формування інформаційної культури учнів 



та майбутніх учителів інформатики; 

6. Методика формування знань, умінь і навичок з інформатики в учнів 

різних вікових груп і студентів; 

7. Проблеми дистанційного навчання інформатики; 

8. Методика навчання учнів і студентів інформаційного моделювання; 

9. Міжпредметні зв'язки курсу інформатики та їх використання у процесі 

навчання школярів; 

10. Система підготовки майбутнього вчителя інформатики до 

використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі; 

11. Розкриття творчого потенціалу учнів і студентів у процесі навчання 

інформатики; 

12. Загальноосвітні, світоглядні, розвивальні та виховні функції 

шкільного курсу інформатики; 

13. Формування мислення учнів і студентів під час вивчення 

інформатики; 

14. Методика навчання основ алгоритмізації у процесі навчання 

інформатики в школі та вищому навчальному закладі; 

15. Методика вивчення та використання мережевих технологій у 

навчальному процесі у школі та вищому навчальному закладі; 

16. Методична підготовка майбутніх учителів до навчання шкільного 

курсу інформатики; 

17. Моніторинг, контроль і оцінювання результатів навчання 

інформатики у середніх і вищих закладах освіти. 

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки. 
 


