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СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ПП-Ф ОК-4 

Семестр 1 

Загальна кількість кредитів/годин 4,5 кредитів/135 годин 

Форма контролю Іспит 

Викладач К.ф.м.н., доцент Зюбанов О.Є. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

Пакети прикладних програм, методика 

викладання інформатики та розв’язання задач з 

фізики, історія і методологія фізики 

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-4 Сучасні комп'ютерні технології в освіті 

викладається на першому році навчання 

Форми начання: Лекції, практичні, самостійна робота  

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів 

підсумкова контрольна робота – 20 балів 

підсумковий контроль (іспит) – 20 балів  

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Введення в теорію гіпертексту. Введення в HTML: причини появи і розвитку HTML. 

Що таке HTML-сторінка: структура, синтаксис, кодування тексту. Поняття тега і структури 

документа. Базові теги. Редактори, необхідні для створення HTML-сторінок. 

Основні теги HTML. Параграфи. Заголовки. Перенесення рядків. Горизонтальна 

лінійка. Коментарі в HTML. Форматування тексту. Списки HTML. Таблиці(TABLE, TR, 

TD). Гіпертекстові посилання. 

Фрейми HTML. Форми HTML і введення даних. Зображення у HTML. Аудіо-матеріали 

на Web-site. Формати аудіоматеріалів, вставка аудіо-файлів. 

Навчальна дистанційна платформа Moodle. Вимоги до дистанційного курсу. Елементи 

курсу: сторінка, пояснення, лекція, глосарій.  

Робота з редактором. Вставка тестової сторінки. Форматування тексту. Вставка 

таблиць. Вставка веб-сторінки. Вставка посилання. Використання формул. Елементи 

контролю. Типи питань. Глосарій. Форум. Семінар. Чат. Вікі. Діалог. Книга. Анкети та 

анкетування.  

Управління курсом. Управління групами. Резервне копіювання курсу. Журнал оцінок. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Знати, розуміти та бути здатним вико¬рис¬товувати на практиці ос¬новні 

комп’ю¬терного мо¬де¬лювання, методи пла-нування, постановки та проведення 

комп’ю¬тер¬ного експерименту (ком¬п’ю¬терної симуляції фізичних процесів) (ПРН-2). 

Мати навички здійснення цілеспрямо¬ваного вибору комп’ю¬терної моделі та методів 

фізичних дослід¬жень (ПРН-3). 

Продемонструвати здатність здійснювати нау¬кові дослідження та/або інновації в 

одній із галузей сучасної фізики відпо¬відно до обраної спеціа¬лізації (ПРН-4).  



Продемонструвати розуміння інформаційних технологій, спеціальних математичних 

методів та здатність застосовувати їх для здійснення досліджень та/або інновацій у фізиці 

(ПРН-5).  

Бути здатним встановлювати зв’язок між фізичними величинами, здійснювати 

феноме¬нологічний та теоре¬тичний опис дослід¬жуваних явищ, об’єктів і процесів, 

обирати і використовувати відпо¬відні комп’ютерні методи для аналізу даних (ПРН-6).  

Бути здатним здійснювати наукове узагальнення та осмислення результатів наукових 

досліджень, співвідносити висновки із положеннями сучасних фізичних теорій (ПРН-7).  

Мати навички усної презентації результатів досліджень у формі доповідей на 

семінарах, конференціях тощо (ПРН-8). 

Бути здатним до професійного письмового опису наукового дослідження у вигляді 

публікації різних форм: звіту, статті, анотації, тез доповіді (ПРН-9). 

Створювати і удос¬ко¬налювати навча¬льно-методичні комплекси з дисциплін фізики 

з використання сучасних IT технологій (ПРН-12). 

Вільно володіти розділами фізики, мате¬матики, програмування необхідними для 

роз¬в’язання науково-іннова-ційних задач і викори¬стовувати результати наукових 

досліджень та педагогічних досягнень в інноваційній та іннова-ційно-педагогічній 

діяль¬ності (ПРН-13). 


