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                                            Реферат

     Пояснювальна записка до магістерської роботи: 78 сторінок, 45
літературних джерел, 1 додаток.
   Мета роботи – дослідження можливостей підвищення ефективності
навчання за рахунок використання інформаційних технологій.
    Об’єкт дослідження – процес формування предметних компетенцій у
майбутніх учителів інформатики.
    Предмет дослідження – технології навчання, що дозволяють сприяти
розвитку майбутніх фахівців.
    Методи дослідження і розробки – методи розробки та формування тестів
для визначення ефективності навчальних методик.
     Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів, списку
використаної літератури та додатків.
    Перший розділ містить основні поняття про інформаційні технології в
освіті, та теоретичні поняття про професійні компетенції майбутніх викладачів
інформатики.
    В другому розділі наведено методики дослідження основних  компетенцій.
     Третій розділ присвячено опису методики перевірки методичної системи
предметних компетенцій у ефективності майбутніх учителів
інформатики.
    В четвертому розділі реалізовано економічну частину роботи.
    В п’ятому розділі розглянуті питання з охорони праці та безпеки у
надзвичайних ситуаціях.
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