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державний

ВСТУП
Навчальна програма дисципліни «Сучасні інформаційні системи»
складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки
здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 013 Початкова
освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби комунікаційної
техніки,

мережеві

технології

та

методи

використання

сучасних

дисципліни

«Сучасні

інформаційних технологій в освіті.
Міждисциплінарні

зв’язки:

вивчення

інформаційні технології» передбачає попереднє ознайомлення здобувачів
вищої освіти з такими науковими дисциплінами як «Інформатика»,
«Інформатика і технічні засоби навчання.
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1.

Глобальна

мережа

Інтернет

— принципи

роботи,

основні

можливості, безпечна робота в мережі.
2. Хмарні технології та їх застосування в освіті.
1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні
технології» є формування у здобувачів вищої освіти спеціальних знань і
навичок оволодіння сучасними мережевими технологіями, які необхідні для
ефективного застосування нових інформаційних технологій у навчальному
процесі, науковій і професійній діяльності, подальшому набутті необхідних
знань.

1.2.

Основними

завданнями

вивчення

дисципліни

«Сучасні

інформаційні технології» є теоретична та практична підготовка майбутніх
фахівців з таких питань:
– мережеві технології та їх місце в сучасному суспільстві,
– глобальні

комп’ютерні

мережі,

їх

призначення

та

особливості

функціонування,
– концепції побудови, типи та принципи функціонування глобальних
комп’ютерних мереж,
– апаратні та програмні засоби глобальних комп’ютерних мереж, їх
класифікація та коротка характеристика,
– технології глобальних комп’ютерних мереж, їх типи, особливості
використання,
– пошук інформаційних ресурсів у мережі Internet,
– сучасні методи викладання предмету з використанням комп’ютерних
технологій,
– засади дистанційного навчання. Успіхи та недоліки дистанційного
навчання,
– методи публікації документів у комп’ютерній мережі,
– технологія створення Web-документів з використанням сучасних
інструментальних програмних засобів.
1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти
повинні бути сформовані такі компетентності:
загальні:
– основні поняття інформаційних систем і технологій та їх роль у
навчальному процесі,
– загальні принципи побудови та роботи комп’ютерних мереж,
– принципи роботи з основними сервісами мережі Інтернет,
– базові поняття захисту інформації в комп’ютерних мережах,
– основне мережеве програмне забезпечення (призначення і ефективне

використання),
– основні механізми обміну даними в комп’ютерних мережах;
– принципи створення власних Web-сторінок і Web-сайтів у світовій
павутині;
спеціальні:
–

самостійно використовувати сучасні зовнішні носії інформації для
обміну даними, створювати резервні копії й архіви даних і програм,

– працювати з програмними засобами загального призначення, що
дозволяють створювати структуровані текстові документи, презентації,
тести, веб-сторінки,
– використовувати прикладне програмне забезпечення навчального
призначення,
– використовувати в професійній діяльності мережеві засоби пошуку й
обміну інформацією,
– застосовувати прийоми антивірусного захисту,
– користатися різноманітними хмарними технологіями.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Глобальна мережа Інтернет — принципи роботи, основні можливості,
безпечна робота в мережі
Тема 1. Історія розвитку та сучасний стан обчислювальної техніки.
Застосування мультимедійних засобів та мережевих технологій в освіті.
Тема 2. Комп’ютерні мережі. Призначення та структура мережі
Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси,
доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції
провайдера.

Служби

Інтернету.

Поняття

гіпертекстового

документа,

гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та
навігація нею.
Тема 3. Захист інформації. Створення надійного паролю. Програми для
приховування файлів. Боротьба зі спамом. Мережеві фільтри, антивірусні
програми, боротьба зі шпигунськими програмами. Налаштування браузерів
та електронної пошти. Корисні утілити: дефрагментатори, відновлення
видалених файлів, очистка жорстких дисків, корекція автозавантаження
тощо.
Тема 4. Загальне поняття про пошукові системи. Методи пошуку
інформації в Інтернеті. Пошукова система Google. Додаткові параметри
пошуки. Оператори пошуку. «Глибинний» Інтернет. Семантичний пошук.
Змістовий модуль 2
Хмарні технології та їх застосування в освіті
Тема 5. Хмарні технології. Поняття хмари. Хмарні сервіси: сховища,
офісні доданки, редактори зображень, конвертори файлів, антивіруси, робочі
оболонки, конструктори тестових завдань, доданки для створення діаграм,
інфографіки, презентацій тощо.
Тема 6. Методи створення веб-сторінок: мова гіпертекстової розмітки,
текстові процесори, доданки для створення презентацій; Microsoft Office
Publisher, конструктори сайтів. Поняття хостингу, основні параметри,
недоліки та переваги безкоштовного хостингу.
Тема 7. Елементи веб-дизайну. Основні типи веб-сайтів та їх
особливості. Технічне завдання для веб-сайту. Компоновка та навігація вебсайту. Шрифтові й кольорові схеми.
3. Рекомендована література
1. Бахматюк Я. ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу
на уроках історії [Текст] \Я. Бахматюк. – 2011. – №37. – С. 3-16

2. Ванчицький А. Блоги та мережеві щоденники, їх використання в
педагогічній практиці / [Електронний ресурс] / А. Ванчицький. –
Режим доступу: tolik.rovno.ua/?p=184
3. Вовковінська H. B. Як створити комп'ютерну презентацію [Текст]:
посібник / Н. В. Вовковінська, С. Литвинова. – К. : Шкільний світ,
2009. – 128 с.
4. Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст]:
підручник / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В Гвозденко. – Х.: Право,
2012. – 312 с.
5. Кадемія M. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання
[Текст]: словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. –
Львів : "СПОЛОМ", 2011. – 327 с.
6. Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності [Текст]:
навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, В. М. Кобися,
М. С. Коваль. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. – 230 с.
7. Калініна Л. М. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка
[Текст]: навчальний посібник. / Л. М. Калініна, М. В. Носкова.– Львів:
ЗУКЦ, 2013. – 182 с.
8. Козловський А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології
[Текст]: навчальний посібник / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин,
Б.В. Погріщук. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
9. Козяр М. М. Віртуальний університет[Текст]: навч.-метод. посібник /
М. М. Козяр, О. Б. Зачко, Т. Є. Рак. – Львів: Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності, 2009. – 168 с.
10.Косинський В. І. Сучасні інформаційні технології [Текст]: навчальний
посібник / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. – К.: Знання, 2011. – 318 с.
11.Нікольський Ю. В. Системи штучного інтелекту [Текст] : навчальний
посібник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів:
Магнолія 2006, 2013. – 279 с.

12.Основи

Інтернет-технологій

[Текст]:

навч.

посіб.

/

за

ред.

О. В. Карпухіна. – Х.: Компанія СМІТ, 2010. – 394 с.
13.Основи інформаційних технологій і систем [Текст]: навчальний
посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. Міністерство освіти і науки
України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів:
Львівська політехніка, 2013. – 500 с.
14.Створюємо свою першу сторінку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: nachni.in.ua/2urok_html.html.
15.Стельмах Б. Дистанційне навчання. Онлайн уроки. [Електронний
ресурс]

/

Б.

Стельмах.

–

Режим

доступу:

shkola.lviv.ua/

2009/11/19/distancijna-osvita-onlajn-uroki/.
Ресурси Інтернет
1. http://yahoo.com/ – пошукові системи.
2. http://communication.ucsd.edu/pagre/tno.html – мережі.
3. http://eudora.com/ – програми роботи з електронною поштою.
4. http://fas.sfu.ca/cs/library/ – інформаційні технології.
5. http://gnn.com/wic/wisc/index.html – міжнародні та національні мережі.
6. http://home.park.ru/ – міжнародні та європейські мережі.
7. http://pwp.starnetinc.com/larryg/index.html – інформаційний центр сховищ
даних.
8. http://samsara.law.cwru.edu/comp_law/ – комп'ютери та закон.
9. http://searchenginewatch.com/ – пошукова системи.
10. http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/ – бібліотеки країн світу.
11. http://www.akmail.com/ – програми для роботи з електронною поштою.
12. http://www.apple.com/ – апаратні платформи.
13. http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ – українська служба BBC.
14. http://www.bigfoot.com/ – факсові сервери.
15. http://www.cnn.com/ – новини CNN.
16. http://www.cordis.lu/esprit/home.html – Esprit – інформаційні технології.

17. http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/jblythe/Mosaic/cs-reports.html –
інформаційні технології.
18. http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/jblythe/Mosaic/cs-reports.html –
інформаційні системи.
19. http://www.cti.ru/ – мережі, міжнародні та європейські мережі.
20. http://www.datawarehousesolutions.com/

–

технологічні

рішення

інформаційних сховищ.
21. http://www.datawarehousing.com/ – області використання інформаційних
сховищ.
22. http://www.digital.com/ – апаратні платформи.
23. http://www.eit.com/vrml/html – віртуальні технології.
24. http://www.euroseek.com/ – пошукова системи.
25. http://www.flubaroo.com/ – Flubaroo Help Center.
26. http://www.gnn.com/ – міжнародні та європейські мережі.
27. http://www.google.com.ua/intl/ru/about/products – продукти Гугл.
28. http://www.ibm.com/ – апаратні платформи.
29. http://www.ict.nsk.su/rus/ – Інтернет-технології.
30. http://www.informika.ru/

–

перспективи

розвитку

інформаційних

технологій.
31. http://www.infoseek.com/ – пошукова системи.
32. http://www.interactive.net/~gunter/ – потужні обчислювальні системи.
33. http://www.ips.id.ethz.ch/~parish/standard.html – комп'ютерні стандарти.
34. http://www.jer1.co.il/gate/ftp/softmain.html

–

європейське

програмне

забезпечення.
35. http://www.meta.ua/ – пошукова системи.
36. http://www.nai.gov.ua/ – Національне агентство з питань інформатизації
при Президентові України.
37. http://www.ncsa.uiuc.edu/ – технології WWW, технології електронної
пошти.

38. http://www.pegasus.usa.com/ – програми для роботи з електронною
поштою.
39. http://www.radio-msu.net/~art/search/ – пошукова системи.
40. http://www.riis.ru/ – перспективи розвитку інформаційних технологій.
41. http://www.stardivision.de/ – офісний пакет Star Office 5.0.
42. http://www.stars.com/WebStars/VR.html – віртуальні технології.
–

43. http://www.texshare.edu/TexShareServices/Professional/digital.html
бібліотеки в мережі.
44. http://www.uar.net/ – uATNet – Українська Наукова та освітня мережа.
45. http://www.vldbros.com/ – міжнародні та європейські мережі.
46. http://www.vrml.com/html – віртуальні технології.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –
залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання –
1. Присутність на лекційних заняттях.
2. Поточний

контроль

підготовленості

здобувача

лабораторної роботи.
3. Виконання індивідуального навчального завдання.
4. Контроль виконаних завдань.
5. Захист лабораторних робіт.
6. Оцінка захисту лабораторних робіт.
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Тема заняття: Текстовий процесор Open Office (Libre Office) Writer
Мета

вивчення:

ознайомитися

з

можливостями

стилів,

таблиць,

структурування текстового документу, автоматизації певних процесів.
Навчитися: працювати з гіперпосиланнями, встановлювати автоматичну
нумерацію об’єктів у документі, автоматизувати роботу зі змістом
документу.
Обсяг навчального часу: 2 години.
Обладнання: комп’ютер (планшет, смартфон), наявність підключення до
мережі Інтернет.
План заняття:
1.

Форматування тексту.

2.

Робота з таблицями.

3.

Стилі.

4.

Автотекст, автоматичні назви таблиць, формул, рисунків тощо.

5.

Гіперпосилання.

Інформаційні джерела:
1. Н. Карпенко, Ю. Цыганок OpenOffice для бухгалтера, аудитора,
экономиста: бесплатная альтернатива лицензионным офисным
программам:

текстовый

редактор,

электронные

таблицы,

презентации (+CD). — Харьков: Фактор, 2009. — 489 с.
2. Хахаев И. А., Машков В. В., Губкина Г. Е. и др. OpenOffice.org.
Теория и практика. (+CD). — ALT Linux; Бином. Лаборатория
знаний, август 2008. — 318 с.
3. https://help.libreoffice.org/Writer/Instructions_for_Using_Writer/ru.
OpenOffice.org Writer — текстовий редактор у складі OpenОffice.org
(Ooo), програма для створення, редагування та форматування різноманітних
текстових документів (листів, ділової документації, звітів, бланків, брошур
тощо).

OpenOffice.org

Writer

належить

до

WYSIWYG-редакторів:

надрукований документ виглядає так само, як і на екрані. В основу
оформлення документів OpenOffice.org Writer покладено систему шаблонів і

стилів форматування, що дає змогу досягти єдності оформлення більшості
документів.
На

додаток

до

звичайних

особливостей

текстового

редактора

(перевірка орфографії, розстановка перенесень, автозаміна, пошук і заміна,
автоматичне складання змісту та індексів, складання стандартних листів і
інше), Writer забезпечує наступні важливі можливості:
 шаблони і стилі;
 могутні методи розмітки сторінок (включаючи врізання, стовпці і
таблиці);
 вбудовування або скріплення графіки, електронних таблиць та інших
об’єктів;
 вбудовані засоби малювання;
 головні документи, які використовуються для об’єднання набору
документів в один документ;
 відстежування змін у версіях документів;
 інтеграція з базами даних, включаючи базу даних бібліографії;
 експорт у формат PDF, включаючи закладки.
Завдання:
1. Створить (відкрийте) документ з декількома сторінками тексту.
2. Відформатуйте текст за такими параметрами: червоний рядок
1,25 см., інтервал після абзацу 0,5 см., вирівнювання «по
ширине», міжстрочний інтервал 1,5.
3. Пронумеруйте сторінки, за винятком першої.
4. Деякий абзац тексту розташувати у дві колонки.
5. Вставте верхній колонтитул, у якому буде зазначено Ваще
призвіще та групу.
6. Додайте нумерований список за зразком:
1. Сніданок
1.1.

Ланч 1

1.2.

Ланч 2

2. Обід
3. Вечеря
7. Додайте до тексту таблицю за зразком:

Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність

Модулів – 3
Змістових модулів
–2
Загальна кількість
годин – 90

Характеристика навчальної
дисципліни
денна
заочна форма
форма
навчання
навчання
За
вибор
ом

Кількість кредитів
–3

Спеціалізація

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний
рівень

Рік підготовки:
5-й
Семестр
10-й
Лекції

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
усього
зокрема
усього
зокрема
л лаб с.р.
л лаб
с.р.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
10
2 0
8
Тема 1.
8. Користуючись меню «Стилі» створить декілька заголовків різного
рівня (глава, розділ, параграф, тощо). На першій (останній) сторінці
документи додайте автоматично сгенерований зміст (пункт меню
«Вставка» — «Оглавление и указатели» — «Оглавление и указатели»)
9. Додайте ще один заголовок, пусту сторінку на початку документу та
відкорегуйте Ваш зміст (курсор на змісті, викликати контекстне меню).
10.Пункт меню «Формат» — «Стили» — «Стили страницы», викликати
контексне меню, обрати «Создать». Ввести назву Вашого нового стилю
«Мой альбом», «Следующий стиль» задати «Обычный», перейти на
вкладку «Страница», обрати альбомну орієнтацію. перейти на
передостанню сторінку Вашого документу. Обрати «Формат» —
«Страница» — «Управление» — «Следующий стиль» — «Мой
альбом».

11.У документ додайте текст «Донбаський державний педагогічний
університет», виділить його, скопіюйте у буфер (ctrl+C чи «правка» —
«копировать»). Не прибираючи виділення за допомогою пункту меню
«Правка»

—

«Автотекст»

заповніть

поле

автотексту

назвою

університету, введіть скорочення ДДПУ та включить перемикач
«Предлагать замену при наборе», кнопка «Автотекст» — «Создать» —
«Закрыть». В іншому абзаці починайте набирати абревіатуру ДДПУ та
погодьтесь на підстановку повної назви вишу.
12.Додайте декілька таблиць (можно елементарних). Поставте курсор у
комірку таблиці. Меню «Вставка» — «Название» — «Категория» —
«Таблица», «Позиция» — «Сверху». Таким чином надайте підписи всім
таблицям. Між таблицями 1 та 2 вставте ще одну таблицю. Надайте їй
підпис. Створить власний тип назви для малюнків та підпишить
декілька малюнків у Вашому документі.
13.Обрати «Формат» — «Страница» —«Фон».
14.Додайте до Вашого документу гіперпосилання на рисунок та інший
текстовий документ («Вставка» — «Гиперссылка»).
15.Створить 2 додаткові текстові документи з ім’ям Сторінка 2 та
Сторінка 3. Додайте на них контент. Збережіть Сторінку 3 як
гіпертекстовий документ Сторінка 3.html. На Сторінці 2 додайте
гіперпосилання на веб-сторінку Сторінка 3.html. Збережіть Сторінку 2
як Сторінка 2.html. У Вашому основному документі вставте
гіперпосилання на веб-сторінки Сторінка 2.html й Сторінка 3.html.
Збережіть основний документ як веб-сторінку. Відкрийте її за
допомогою браузера.
16.Вдоскональте створений сайт: додайте фоновий колір, малюнки,
гіперпосилання подайте у вигляді навігаційної панелі. Додайте у
текстові документи Сторінка 2 та Сторінка 3 гіперпосилання таким
чином, щоб Ваш сайт мав наступну структуру:

Документ

Сторінка 2

Сторінка 3

17. Використайте в якості гіперпосилання зі Сторінки 3 на Сторінку 2
малюнок.
Тема заняття: Хмара Google 1 (офісні доданки).
Мета вивчення: ознайомитися з можливостями та функціями хмарних
дисків й офісних доданків. Створити обліковий запис у хмарі Google,
одержати практичні навички роботи з диском, календарем та документами
(текст, електронні таблиці, презентації).
Обсяг навчального часу: 2 години.
Обладнання: комп’ютер (планшет, смартфон), наявність підключення до
мережі Інтернет.
План заняття:
1. Створити (за потребою) обліковий запис у хмарі Google.
2. Робота з Google-диском.
3. Робота з календарем та документами хмари Google.
4. Налаштування спільного доступу.
Інформаційні джерела: Калініна Л.М., Носкова М.В.Google-сервіси для
вчителя. Перші кроки новачка / Л.М. Калініна, М.В. Носкова: Навчальний
посібник. — Львів, ЗУКЦ, 2013. - 182с.: іл.
I. Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати,
створювати й працювати з текстовими, табличними документами і
презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і
редагувати в режимі онлайн, редагувати документи разом з іншими людьми,
публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді вебсторінок або поміщати документи у свій блог.
Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на
офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі

важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в
мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти
електронною поштою. Але головне — це можливість спільної роботи з
документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у
мережевому проекті.
Google Диск доступний для: ПК і Mac, Chrome OS, iPhone і iPad,
пристроїв на платформі ОС Android.
Першою дією користувач повинен пройти реєстрацію аккаунту
(поштової скриньки) на Google. Для цього в пошуковику вводимо слова
«Google Drive» і переходимо за посиланням, або знаходимо на головній
сторінці іконку Google-диску.
За замовчуванням всі Ваші файли на сторінці Google Диску
відображаються у вигляді списку, де файли можна сортувати за назвою –
якщо натиснути на Заголовок (він стане активним – буде напівжирним і
колір – поміняє на червоний) у таблиці з вашими файлами або на Власник,
або на Останню зміну. Інший спосіб сортування – натиснути на кнопку
Сортування і вибрати її спосіб. Або змінити режим відображення на Режим
сітки. Якщо ви не можете знайти файл, то для цього є рядок пошуку.
Завдання:
1. Створить на Вашому Гугл-диску папку «Документи».
2. Завантажте зі жорсткого диску (змінного носія) текстовий документ,
рисунок на Ваш Гугл-диск.
3. Перемістить документ з кореневого каталогу Гугл-диску до папки
«Документи», копію рисунку також розташуйте в папці
«Документи».
4. Видаліть будь-який файл з Вашого Гугл-диску.
5. Надайте доступ до будь-якого з файлів Вашого Гугл-диску
користувачу sitddpu@gmail.com.
Всі створювані, синхронізовані та завантажені на Google Диск
елементи за замовчуванням мають статус “Особисті”.

Особистий (Всім, кому дано дозвіл)
Коли ви створюєте документ, доступ до нього є тільки у вас. Якщо
потрібно ви можете надати доступ до нього і іншим людям. Будь-який
користувач, який намагається відкрити документ, повинен буде увійти в свій
аккаунт Google, щоб підтвердити право доступу до нього.
Варіант доступу “Особистий” краще використовувати, якщо ви хочете
відкрити доступ до файлу для невеликого кола людей.
Користувачі, у яких є посилання
Переглянути документ, файл або папку зможуть тільки користувачі, які
знають їх точний URL. Якщо ще вибрати параметр “Змінювати може будьякий користувач”, то будь-який користувач, що знає URL документа, зможе
його редагувати. Вхід в систему не потрібно, тому читачі та редактори
можуть бути анонімними.
Налаштування Користувачі, у яких є посилання рекомендується в тих
випадках, коли доступ до інформації необхідно надати великій групі людей,
при цьому вміст документа не є конфіденційним.
Загальнодоступне в Інтернеті
Загальнодоступні документи і файли можуть бути включені в
результати пошуку, і відкрити їх зможе будь-який користувач, який знайде їх
адресу. Крім того, включивши відповідні параметри, ви можете дозволити
всім користувачам, які знайдуть документ, змінювати його і додавати
коментарі. Такий вид доступу рекомендується, коли необхідно поширити
якусь інформацію.
Рівні доступу. У Google Диску передбачено кілька рівнів спільного
доступу до файлів, папок і документів Google. Якщо ви створили,
синхронізували або завантажили документ, то ви є його власником, якщо
тільки ви не передали право володіння іншому користувачеві.
Співавтори можуть мати один з трьох рівнів доступу: Читач,
Коментатор (тільки документи та презентації Google) і Редактор.
Власники:

1.

Редагування документів, таблиць, презентацій і малюнків Google

(тільки Документи Google).
2.

Відправка запрошень іншим редакторам, коментаторам і читачам.

3.

Видалення файлів, папок і документів Google.

4.

Позбавлення будь-яких співавторів доступу.

5.

Передача права володіння іншому користувачеві.

6.

Завантаження

і

видалення

різних

версій

файлів

(тільки

синхронізовані і завантажені файли).
7.

Додавання та видалення елементів з папки.

Редактори:


Редагування документів, таблиць, презентацій і малюнків Google

(тільки Документи Google).


Запрошення і видалення інших співавторів (тільки якщо власник

файлу надав редакторам такий дозвіл).


Завантаження файлів і синхронізація з іншими пристроями.



Перегляд списку інших співавторів.



Створення копій в Google Диску.



Завантаження й вилучення версій файлів (тільки синхронізовані і

завантажені файли) .


Додавання та видалення елементів з папки.

Редактори не можуть остаточно видаляти файли, папки та документи
Google.
Читачі:


Перегляд файлів, папок і документів Google.



Завантаження файлів і синхронізація з іншими пристроями.



Створення копій в Диску Google.

Читачі не можуть остаточно видаляти файли, папки та документи
Google, а також змінювати налаштування спільного доступу до елементів.
Коментатори (тільки документи та презентації Google):


Написання коментарів до документів і презентацій Google.



Перегляд документів і презентацій.



Завантаження документів і презентацій на комп’ютер і їх

синхронізація з іншими пристроями.


Створення копій документів і презентацій в Google Диску.

Коментатори не можуть остаточно видаляти файли, папки та
документи Google, а також змінювати налаштування спільного доступу до
елементів.
Перегляд файлів. Google Диск надає можливість швидко переглядати
в Інтернеті вміст різних типів файлів, включаючи PDF, файли Microsoft
Office, а також безліч графічних форматів. Будь-який файл, завантажений в
Google Диск і не перетворений у формат Google Документів, можна
переглянути за допомогою Перегляду Google Диску.
II. Календар Google — безкоштовна відкрита інтерактивна служба
"Календар". За допомогою календаря Google простіше відстежити усі
важливі життєві події - дні народження, збори, спортивні заходи, прийоми у
лікарів - все в одному місці. За допомогою календаря Google можна легко
призначати заходи і розсилати запрошення, надавати до них доступ друзям та
колегам (чи зберігати тільки для особистого використання), а також
знаходити заходи, що цікавлять Вас, в Інтернеті. Він допомагає привести
справи в порядок. Серед сервісів Гугл оберіть Календар. Далі необхідно
заповнити поля щодо назви та опису календаря, вказати тип доступу та права
доступу для окремих користувачів. Після того як календар створено, власник
може поступово наповнювати його планованими подіями, створюючи
заходи. Захід можна створити, вибравши в календарі день і годину його
проведення. Система запропонує описати подію і додати її до одного з уже
існуючих календарів.
Всі календарі, які створює автор, доступні йому для редагування та
спостереження. Він може додати до кожного календаря опис і визначити
рівень доступу. Відкриті календарі є відкритими не тільки для свого
власника, але й для читачів. Такі календарі зручно використовувати для

організації спільної роботи групи. Крім того, можна відкривати доступ до
календаря тільки одному або декільком друзям ― користувачам Гугл.
Завдання:
1. Створить Ваш календар.
2. Додайте у календар Ваш розклад занять на будь-який день тижня
(номер робочого тижня співпадає з Вашим номером в академічному
журналі). Додайте декілька особистих подій на інший день.
3. Запросить користувача sitddpu@gmail.com відвідати певну подію.
4. Налаштуйте календар таким чином, щоб одержувати на Вашу
електронну пошту нагадування про майбутню подію.
5. Додайте до свого календаря календар товариша.
6. Змініть дизайн календаря.
III. Документи Google.
1. Створить текстовий документ. Він повинен містити декілька абзаців
відформатованого тексту, таблицю, малюнок та гіперпосилання на
якусь веб-сторінку.
2. Створить електронну таблицю. Вона повинна містити 3 – 4 стовпчика
(рядка) з числовими даними. Побудуйте діаграму за Вашими
числовими даними. Додайте до таблиці додатковий стовпчик (рядок),
кожен елемент якого вдвічі менше елементів іншого (за допомогою
формули). Знайдіть суму всіх елементів стовпчика (рядка), для цього
вставте відповідну функцію.
3. Створить презентацію на обрану тему. Вона повинна містити не менше
4-х слайдів з текстом, графікою, таблицею.
4. Надайте

доступ

користувачу

sitddpu@gmail.com

до

створених

документів.
5. Опублікуйте один з документів в мережі Інтернет.
6. Завантажте на жорсткий диск (змінний носій) один зі створених
документів.

Тема заняття: Хмара Google 2 (сайти).
Мета вивчення: Ознайомитися з процесом створення веб-сайтів методом
конструктора сайтів. Створити

власний

веб-сайт, додати

на нього

інтерактивні елементи.
Обсяг навчального часу: 2 години.
Обладнання: комп’ютер (планшет, смартфон), наявність підключення до
мережі Інтернет.
План заняття:
1. Створити персональний веб-сайт.
2. Наповнити сайт контентом.
3. Додати на сайт «гаджети» Google.
4. Зареєструвати сайт у пошукових системах.
Інформаційні джерела: Калініна Л.М., Носкова М.В.Google-сервіси для
вчителя. Перші кроки новачка / Л.М. Калініна, М.В. Носкова: Навчальний
посібник. — Львів, ЗУКЦ, 2013. - 182с.: іл.
Завдання:
1. Створити власний сайт, використовуючи пустий макет, обрати тему на
свій смак.
2. Наповнити

головну

сторінку

Вашого

сайту

текстом,

додайте

ілюстрації, таблицю та документ Вашого диску Google.
3. Додайте на сайт сторінки наступних типів: веб-сторінка, файловий
менеджер, список.
4. Додайте на нову сторінку сайту гаджет Google.
5. На сторінку файлового менеджеру викладіть текстовий документ,
зображення та відео.
6. Навчиться змінювати кольорове та шрифтове оформлення Вашого
сайту, змінювати розташування його сторінок.
7. Відкрийте доступ до сайту користувачу sitddpu@gmail.com.
8. Зареєструйте ваш сайт у пошуковій системі.
Хід роботи.

Заходимо на http://sites.google.com або в обліковий запис Google,
вибираємо Створення сайту. У вікні натискаємо кнопку Створити.
Спочатку слід обрати шаблон сайту, краще за всього – пустий.
В рядку назва сайту водимо назву сайту. В полі URL-адреси українська
назва сайту буде автоматично транслітерована англійської мовою. Вона
матиме вигляд: https://sites.google.com/site/<назва_сайту>. Якщо сайт с
такою назвою вже існує, про це буде повідомлено та запропоновано змінити
адресу сайту. У разі необхідності адресу можна змінити. Пам’ятайте, що при
запису URL-адреси використовуються лише англійські літери та цифри (без
пропусків).
Вибираємо тему оформлення, а в розділі Додаткові опції вводимо
стислий опис сайту (чий сайт, для кого призначений) та рівень доступу до
сайту (або всі користувачі Інтернету або вибрані особи). Далі вводимо
підтвердження того, що Ви не робот та натискаємо кнопку Створити.

Редагування

сторінки

сайту.

Натискаємо

кнопку

Редагувати сторінку, обираємо поля для введення інформації, вводимо
новий текст. Наприклад, у вікні редактора

замість «Домашня сторінка»

вводимо необхідний заголовок, стислу інформацію про сайт, його
призначення та за допомогою кнопки «Вставити» додаємо фотографію або
інше зображення (пункт Зображення). Натискаємо кнопку «Зберегти».
До створеної сторінки прикріпимо

Google-документи, а саме

презентацію. Для цього скористаємося наступним алгоритмом: на Панелі
інструментів обираємо вкладку Вставити→Презентація та вибераємо
потрібну презентацію

Можна змінювати певні параметри, місце розташування презентації на
сторінці: по лівому краю, по правому краю, по середині.

Додамо на створену нами сторінку відео. Для цього скористаємося
наступним алгоритмом Редагування сторінки→Вставка→Відео. Відео
знайдемо на YouTube.
Щоб додати нову сторінку сайту, треба натиснути кнопку «Нова
сторінка»

. У вікні «Створити нову сторінку» вводимо назву

сторінки, обираємо тип сторінки (веб-сторінка, оголошення, картотека,
список) та визначаємо місце нової сторінки на сайті. Можна вибрати варіанти
Розмістити сторінку на верхньому рівні, Розмістити на сторінці <ім’я
сторінки> або Вибрати інше розташування.
Веб-сторінка — це неструктурована сторінка, на якій можна
розміщувати текст і зображення, вбудовувати таблиці, презентації, відео та
багато іншого. Веб-сторінки містять стандартні елементи керування
форматуванням — параметрами шрифту (жирний, курсив, підкреслений),
кольором тексту і його виділення. Можна додавати марковані списки,
нумеровані списки, а також легко створювати посилання на інші сторінки
сайту. У нижню частину сторінки можна прикріплювати документи зі свого
жорсткого диска; крім того, можна дозволити іншим співавторам сайту
коментувати свої сторінки.
Оскільки сайт Google створено на основі Wiki, всі версії документів
зберігаються. Це означає, що завжди можна повернутися до більш ранніх
версій документа і виділити відмінності між різними версіями.

Оголошення — це сторінка, що дозволяє окремим людям або групам
людей легко розміщувати на ній інформацію в хронологічному порядку
(наприклад, новини, зміни стану або повідомлення про визначних подіях). На
таких сторінках можна розміщувати новини компанії, оновлення проектів,
повідомлення про нові версії, цікаві посилання з Інтернету, створювати на їх
базі простий блог, а також багато іншого.
Файловий менеджер дозволяє керувати документами на жорсткому
диску і організовувати їх у папки. За допомогою картотеки можна створити
єдине

упорядковане

сховище

спільних

документів.

Для

документів

зберігається історія версій, тому завжди можна повернутися до попередньої
версії.
Прикріпити файли можна в розділі "Програми", розташованому у
верхній частині кожної сторінки, або на сторінці типу "Файловий менеджер".
Щоб прикріпити документ до стандартної сторінки, натисніть кнопку Огляд
розташовану поруч із написом Додати файл, знайдіть файл, виберіть його та
натисніть Відкрити. Щоб прикріпити документ до картотеки, створіть нову
сторінку типу "Картотека" і завантажте на неї файли, використовуючи для
організації вмісту папки. Прикріпивши документи, можна захопити їх
посилання і перетягнути їх в тіло змінною сторінки за допомогою миші.
Сторінка типу «файловий менеджер».
Додамо нову сторінку за шаблоном «файловий менеджер».

Після

створення

нової

сторінки

ми

зможемо

завантажувати

різноманітні файли як з власного комп’ютера, так із Інтернету. Додамо
текстовий документ, зображення та відео. Використаємо кнопку Додати
файл, оберемо будь-який текстовий документ і завантажемо його із
комп’ютера

Після завантаження сторінка матиме вигляд.

Аналогічно завантажуємо зображення. Тепер додамо відео із Інтернету.
Для цього попередньо знайдемо відео, що нас цікавить і скопіюємо його
URL-адрес.

Після завантаження всі файли будуть скомпоновані у вигляді таблиці, в
якій описані назва, тип, розмір файлу і можливість перегляду чи
завантаження.

Сторінка типу «Список». Додамо нову сторінку, шаблон «Список».

Є можливість створити список із готових шаблонів чи створити новий.
Представлені такі типи шаблонів:
 Елементи дії — продовжуйте відстежувати елементи дій зустрічі чи
проекту;
 Список проблем — відстежуйте невирішені проблеми стосовно свого
проекту;
 Статус елементу — відстежуйте статус окремих елементів Вашого
проекту.

Створимо власний список для цього оберемо колонку Створіть
власну. У вікні, що відкрилося додамо необхідну кількість стовпців, назвімо
кожен стовпець і вкажимо тип (текст, дата, прапорець, випадний список,
URL-адрес). Також оберемо спосіб сортування.

Додамо два стовпці з типом текст та дата відповідно.

Для того, щоб добавити елемент списку потрібно використати кнопку
«Додати елемент»

Сайти Google дозволяють власникам сайтів повністю змінювати їх
зовнішній вигляд. Можливості по зміні зовнішнього вигляду сайту виділені
в три основні області: тема; макет сайту; кольори та шрифти.
Теми — це поєднання макетів сайту, кольорів і зображень. Вибравши
тему, в розділі "Кольори та шрифти" можна змінити окремі її параметри
(наприклад, фонові кольори та зображення). При зміні теми всі попередні
поправки будуть втрачені.
У

розділі

"Макет

сайту"

можна

керувати

елементами,

які

відображаються на кожній сторінці сайту. Зокрема, можна змінити логотип і
розташування бічної панелі. Крім того, можна додавати, видаляти і
оновлювати такі елементи бічній панелі, як текстові вставки, блок навігації і
зворотні лічильники.
У розділі "Кольори та шрифти" можна настроювати кольори різних
елементів і областей сайту. У цьому розділі доступний попередній перегляд
внесених змін в режимі реального часу.
Зв’язування сторінок на сайті

Для того, щоб зв’язати розроблені сторінки із заголовками на головній
сторінці треба в вікні редактору сторінки (Редагувати сторінку) виділити
заголовок, з яким потрібно зв’язати сторінку та натиснути кнопку
«Посилання». У відкритому вікні обрати зліва пункт «Існуюча сторінка»,
обрати вже готову сторінку, натиснути кнопку «ОК». Якщо все зроблено
вірно, заголовок змінить свій колір на синій. Аналогічними діями зв’язати
розроблені сторінки із заголовками. Натиснути кнопку «Зберегти».
Посилання для реєстрації в пошукових системах:
 Google: http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl,
 Yahoo: https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit,
 Мета: http://web.meta.ua/?action=add.
Зауваження: адреса Вашого сайту повинна бути повною, тобто, містити
символи http:// .
Після заповнення всіх необхідних форм прийдеться зачекати 2-3 тижні,
як правило, реєстрація завершується успішно, оскільки її здійснює не
людина, а робот по черзі. Через 15 днів можна спробувати знайти свій сай в
пошукових системах.
Тема заняття: Хмара Google 3 (форми).
Мета вивчення: Ознайомитися з методом створення тестів та опитувачів
форми Google. Створити власний тест. Навчитися обробляти результати
тестування.
Обсяг навчального часу: 2 години.
Обладнання: комп’ютер (планшет, смартфон), наявність підключення до
мережі Інтернет.
План заняття:
1. Створити тест.
2. Проглянути результати тестування.
3. Налаштувати таблицю відповідей.

Інформаційні джерела: Калініна Л.М., Носкова М.В.Google-сервіси для
вчителя. Перші кроки новачка / Л.М. Калініна, М.В. Носкова: Навчальний
посібник. — Львів, ЗУКЦ, 2013. - 182с.: іл.
Завдання:
1. Створити тест, який би містив щонайменше 9 тестових завдань (по
одному кожного типу).
2. Надіслати тест Вашому товаришу та користувачу sitddpu@gmail.com.
3. Налаштувати зберігання відповідей за допомогою таблиці Google.
4. Налаштувати таблицю таким, щоб невірні відповіди були виділені
кольором.
Хід роботи.
Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна
легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також
збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці
Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній.
Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити меню “Відповіді” і
переглянути короткий зміст.
Форму можна створити як в меню Google Диска, так і в існуючій
електронній таблиці.
Створення форми в Google Диску.


Натисніть червону кнопку Створити і виберіть пункт Форма.



Обрати шаблон Форми та дати їй назву.



Додати питання тесту.

Ви також можете структурувати форму, розділивши її на кілька
сторінок і додавши до них заголовки.
Додавання питання.
Щоб вставити питання, натисніть на стрілку поруч із кнопкою Додати
елемент і виберіть у спадному меню один з наступних типів питання:
Текст. Респонденту пропонується вписати короткий відповідь.
Текст ( абзац). Респондент вписує розгорнуту відповідь.

Один зі списку. Респондент повинен вибрати один варіант відповіді з
декількох .
Кілька зі списку. Респондент може обрати кілька варіантів відповіді.
Список, що випадає. Респондент обирає один варіант з розкривного
меню.
Шкала. Респондент повинен поставити оцінку, використовуючи
цифрову шкалу (наприклад, від 1 до 5).
Сітка. Респондент обирає певні точки в сітці, що складається із
стовпців і рядків .
Дата. Респондент обирає дату, використовуючи календар.
Час. Респондент обирає точний час або часовий проміжок.
Якщо Ви натиснете саму кнопку Додати елемент, а не на стрілку
поруч з нею, то за замовчуванням буде додано текстовий питання. Хочете
замінити його на інший? Виберіть потрібний пункт зі списку під назвою Тип
питання.
Далі впишіть варіанти відповідей. Хочете пояснити своє запитання?
Додайте коментар у полі Пояснення. Ви можете також встановити прапорець
Зробити це питання обов’язковим: тоді користувач не зможе відправити
форму, не відповівши на нього.

Якщо необхідно добавити малюнок до тестового запитання, то нижче
запитання треба обрати «Додати елемент» та обрати зображення. При цьому
назву та альтернативний текс зображення можна не писати.

Рекомндації: 1. Обрати тему форми (Змінити тему). 2. Обов’язково
добавити питання для Прізвища та Ім’я того, хто відповідає (тип «текст»).
Перемістити це запитання на перше місце.
Редагування питань, заголовків і сторінок. Ви можете виконати
наступні дії з кожним питанням, заголовком або новою сторінкою своєї
форми, що знаходяться праворуч від назви запитання:

Редагування. Щоб відредагувати об’єкт, натисніть кнопку

.

Копіювання. Щоб скопіювати об’єкт, натисніть кнопку
Видалення. Щоб прибрати об’єкт, натисніть кнопку

.
.

Після створення тесту можна відкрити до нього спільний доступ, або
надіслати електронною поштою, або вбудувати на свій сайт за допомогою
спеціального коду.
Зберігання відповідей.
Після відправки форми розпочнеться запис відповідей. Ви зможете
вирішити, де вони зберігатимуться. Це можна зробити пізніше, відкривши
вікно редагування форми і натиснувши кнопку Зберігати відповіді на панелі
інструментів.
Відповіді можна зберігати в таблиці або безпосередньо у формі.
Таблиця дозволяє бачити їх у хронологічному порядку в міру надходження.
Якщо відповіді записуються у форму, вони будуть доступні у вигляді
зведення або CSV-файлу.
У діалоговому вікні Збереження відповідей” можна створити нову
таблицю для запису відповідей і присвоїти їй будь-яку назву. Ви також
можете встановити прапорець Завжди створювати нову таблицю, якщо
хочете зберігати відповіді на всі майбутні форми в таблицях.

Крім того, відповіді можна записувати на окремий аркуш у поточній
таблиці. Натисніть на Новий лист існуючої таблиці і потім кнопку Вибрати.
Ви побачите список своїх електронних таблиць. Встановіть прапорець поруч
з потрібним файлом і натисніть Вибрати. У таблицю буде додано новий

аркуш, у якому відобразяться відповіді респондентів. Зверніть увагу, що одна
таблиця не може приймати відповіді з декількох форм.
Коли таблиця обрана, кнопка Зберігати відповіді – на панелі
інструментів замінюється на кнопку Переглянути відповіді. Натисніть її, щоб
відкрити результати опитування (або увійдіть в таблицю через меню Диска ).

Підсумок відповідей.
Підсумок відповідей можна переглянути двома способами:
І спосіб: в електронній таблиці з відповідями зробити наступні кроки

З режиму Зведена Форма: в головному меню Зведеної форми
(електронної таблиці) Форма Показати підсумок відповідей
В результаті на екрані ви побачите в вигляді діаграми підсумки
відповідей.

Налаштування таблиці відповідей (виділення невірних відповідей).
Відкрийте електронну таблиця з ім’ям Вашої форми цю таблицю.

Закріпіть рядок з питаннями та рядок з Вашими правильними відповідями
командою «Вигляд» – «Закріпити» – «2 рядки». Тепер вони завжди при
прокрутці вниз будуть залишатися у полі зору. Для виділення неправильних
відповідей треба зробити настройку для кожного стовпця окремо.


Скопіюйте правильну відповідь з певного стовпця.



Виділить весь стовпець кликом мишки по імені стовпця.



Знайти в інструментах кнопку «Колір заповнення».



Обрати розділ «Умовне форматування».



Будемо форматувати клітинки, якщо «Текст не містить». У нижнє

поле треба вставити скопійовану правильну відповідь.


У «Стилі форматування» обрати колір фону для виділення

неправильної відповіді.


Натиснути кнопку «Готово».

.
Таким чином треба налагодити перевірку усіх стовпців.
Тема заняття: Створення веб-сайту у системі безкоштовного хостингу
Ucoz.ua
Мета вивчення: Ознайомитися з методом створення веб-сайту за
допомогою конструктора Ucoz. Створити власний веб-сайт.

Обсяг навчального часу: 2 години.
Обладнання: комп’ютер (планшет, смартфон), наявність підключення до
мережі Інтернет.
План заняття:
1. Створити персональний веб-сайт.
2. Налаштувати сайт.
3. Наповнити сайт контентом.
4. Зареєструвати сайт у пошукових системах.
Інформаційні джерела: Черепанова, Ирина Сергеевна uCoz. Создание
сайтов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2011: 543с.: ил., табл.,
http://faq.ucoz.ru/
Завдання:
1. Створити персональний веб-сайт.
2. За допомогою конструктора сайту змінити стандартні назви сайту
та меню за тематикою сайту.
3. На головній сторінці розмістити основну інформацію про сайт та
додати 2 новини.
4. Наповнити

контентом

2

сторінки

сайту,

використовуючи

форматований текст, зображення, відео.
5. Зареєструвати сайт у пошукових системах.
Хід роботи.
uCoz – це система створення веб-сайтів за допомогою досконалого
конструктора (програми Web 2.0) та хостингу. Вона розміщена за адресою
http://www.ucoz.ua/, є можливість обрати безкоштовний домен, значна
кількість готових шаблонів сайтів, управління дизайном, вбудований
візуальний редактор для тих, хто не розуміє мову НТМL, тощо. При
створенні сайту використовуються модулі — веб-додатки, скомбінувавши які
можна отримати сайт будь-якої складності: від простої домашньої сторінки з
гостьовою книгою до великого порталу:

1. Форум
2. Новини сайту
3. Щоденник
(блог)
4. Каталог
статей
5. Каталог
файлів
6. Каталог сайтів
7. Міні-чат
8. Дошка
оголошень
9. Фотоальбом
10. Опитування
11. Гостьова
книга
12. FAQ
(питання/відповідь)
13. Поштові
форми
14. Редактор
сторінок сайту
15. Статистика
відвідувань

Розробники сайтів у системі uCoz повинні погодитись з деякими
умовами, які обумовлені на сайті http://www.ucoz.ua/, та систематично
виконувати їх. При невиконанні цих умов, власники хостингу можуть
видалити ваш сайт назавжди, тому перед початком конструювання сайту
необхідно обов’язково прочитати угоду.
1.

Розробка

веб-сайту

розпочинається

із

натискування

посилання

«СТВОРИТИ САЙТ» на http://www.ucoz.ua/:

2.

Заповніть реєстраційну форму, щоб стати користувачем системи uCoz

3.

Підтвердіть e-mail адресу, яку Ви ввели у реєстраційну форму.

4.

На вказану адресу системою uCoz був направлений лист з відповідним

посиланням, яке необхідно натиснути для підтвердження електронної адреси:

5.

Ввести перевірочний код з цифр, які зображені біля порожнього поля

та натиснути кнопку «Send»:

6.

Відкриється

вікно «Установки

администратора». У спеціальній

реєстраційній формі потрібно ввести новий пароль (буде використовуватись
для входу у панель управління сайту) та ввести відповідь на секретне
питання (необхідно його запам’ятати, щоб пізніше використовувати для
зміни паролів). Натиснути кнопку «Зберегти»:

7.

У вікні «Управление сайтами», необхідно ввести придуману завчасно

адресу майбутнього сайту та вибрати безкоштовний домен з переліку.

Адреса вашого сайту буде постійною, її змінити не можна. Вона повинна
складатись

з

латинських

літер

та

цифр

і

бути

короткою,

легко

запам’ятовуватись та відповідати назві закладу.
8.

Натисніть кнопку «Продолжить» і ви побачите вікно про успішну

реєстрацію адреси Вашого сайту у системі uCoz:

9.

Натисніть кнопку «Панель управления сайтом». Виберіть назву сайту

(буде з’являтися на верхній панелі браузера під час відвідування сайту), мову
сайту та дизайн сайту.

10.

Дизайн сайту вибрати натиснувши посилання «Выбрать дизайн».

З’явиться каталог дизайнів. Натисніть посилання на номер дизайну під
скріншотом.

11.

Натисніть кнопку «Продолжить» щоб вибрати модулі сайту. Поставте

прапорці навпроти бажаних модулів:

12.

Натисніть кнопку «Продолжить» і увійдіть у панель управління сайтом,

розділ «Управление дизайном». Вхід у панель управління може здійснювати
тільки адміністратор сайту ввівши пароль у відповідну форму входу.

13. Натисніть посилання «Верхняя часть сайта» у розділі «Глобальные
блоки». Відкриється поле відображення цієї частини сайту мовою HTML:

14.

Напис цього скрипту «Мій сайт» (шаблон) змінюємо на офіційну назву

сайту, яка буде постійно відображатись у верхній частині. Після кожної зміни
скрипту обов’язково натиснітьи кнопку «Сохранить» та зачекати кілька
секунд, щоб система зберегла зміни шаблону дизайну.

15.

Для перевірки зовнішнього вигляду сайту натисніть на панелі меню

«Общее». кнопку «chutove.at.ua». Відкриється головна сторінка сайту, який
має вибраний вами дизайн, назву, меню, та інші стандартні блоки:

16.

Щоб внести зміни до меню сайту необхідно відкрити попередню

вкладку браузера, що містить панель управління сайтом, та натиснути на
панелі меню «Дизайн»:

17.

Натиснути кнопку «Конструктор меню». Натиснувши кнопку із

значком «Х» навпроти відповідного пункта меню Ви його ліквідуєте.
Натиснувши кнопку із зображенням олівця ви перейдете до вікна
редагування відповідного пункту меню:

18.

Змінемо пункт меню «Інформація про сайт» на «Інформація про

розробника». Для цього введемо нову назву у відповідне поле. Натиснемо
кнопку «Применить» і тоді знову повернемось у попереднє вікно
конструктора меню:

19.

Для збереження змін необхідно натиснути у цьому вікні кнопку

«Сохранить». Меню сайту змінено.
20.

Щоб налаштувати права груп користувачів сайту відкрийте панель

управління

сайту

та

у

головному

меню

панелі

виберіть

пункт

«Пользователи». Відкриється підменю де слід натиснути посилання «Группы
пользователей»:

21.

Відкриється нове вікно з зображенням переліку всіх груп користувачів:

22.

Натиснувши кнопку «Установка прав для всех груп», перейдемо до

вікна встановлення прав для всіх груп. У ньому зображено перелік діючих
модулів:

23.

Відкривши кожен модуль по черзі, ви зможете змінити права груп

користувачів у цьому модулі. Поставивиши відповідні прапорці навпроти
груп у кожному модулі, та натиснувши кнопку «Сохранить», ви збережете ці
настройки:

24.

Щоб встановити на сайті інформер виберіть блок «Статистика сайту».

Відкриється вікно активації модуля «Статистика сайту»:

Активувавши модуль на сайті у блоці «Статистика сайту» з’явиться інформер
статистики, натиснувши який, можна переглядати розширену статистику
вашого сайту:

25.

Аналогічно можна налаштувати будь-який модуль сайту у панелі

управління, при цьому з’являється окреме меню управління модулем.
Відкривши відповідні пункти меню можна змінити категорії, дизайн, загальні
настройки модуля, при цьому не слід забувати натискати кнопку
«Сохранить». Основні налаштування сайту завершено.
Для того, щоб додати новину на головну сторінку, необхідно натиснути
посилання «Додати новину», з’явиться сторінка додавання матеріалів та
відповідними полями для заповнення.
Необхідно ввести назву матеріалу, повний текст, теги (ключові слова для
пошукових систем) та натиснути кнопку «Додати»:

Матеріал з’явиться на сайті (переглянути можна після повторного входу на
головну сторінку через меню сайту).
Аналогічно

додаються

матеріали

на

інших

сторінках

сайту.

Налаштуваннями прав користувачів можна заборонити будь-кому крім
адміністратора додавати матеріали на сайт. У іншому випадку, коли
матеріали на сайт додають інші користувачі, адміністратору після перегляду
необхідно активувати ці матеріали натиснувши кнопку «V». В інакшому разі,
для відвідувачів сайту ці матеріали не будуть видимі, їх може переглядати
тільки адміністратор.
Щоб оптимізувати роботу веб-сайту у мережі Інтернет, зробити його
більш відвідуваним потрібно:
1.

Повідомити пошуковим системам адресу (URL) cайту та ключові слова

для пошуку (зареєструвати сайт у пошукових системах).
2.

Ключові слова повинні бути поширені у мережі Інтернет (під час

пошуку аналогічних сайтів, чи матеріалів у них).
3.

Зареєструвати сайт у численних каталогах, розмістивши їхні кнопки,

або посилання у себе на сайті у блоці «Друзі сайту».
4.

Періодично «тренувати» пошукові роботи: знаходити свій сайт у

пошукових системах за ключовими словами та входити на сайт за цими
посиланнями.

5.

Зробити свій сайт цікавим для аудиторії відвідувачів постійно

розміщуючи свіжі матеріали.
У пошукових системах ваш сайт поки що не знаходитиметься. Для
цього необхідна «розкрутка сайту» у мережі Інтеренет.
Зареєструвати у основних пошукових системах створений сайт можна
за посиланнями:
 http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl
 http://robot.rambler.ru/cgi-bin/addsite.cgi
 http://webmaster.yandex.ru/addurl.xml
 http://submit.search.yahoo.com/free/request
 http://www.bing.com/docs/submit.aspx
 http://goon.ru/cgi-bin/cat/a.cgi
 http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx
 http://uaport.net/cgi-bin/add_new
Приблизно через 3-4 тижні після реєстрації ваш сайт буде знаходитись у
пошукових системах за ключовими словами. До підбору ключових слів для
реєстрації сайту у пошуковиках та каталогах необхідно підходити досить
серйозно.
Також не треба забувати вводити теги матеріалів при додаванні їх на
сайт. Тоді ваші матеріали будуть знаходити пошукові роботи.
Щоб збільшити аудиторію вашого сайту, а отже покращити його
роботу у мережі Інтернет, необхідно також зареєструвати сайт у
найпоширеніших каталогах за відповідною тематичною рубрикою.
 http://chutovo.at.ua/dir
 http://www.stat24.meta.ua/
 http://www.uaportal.com/ukr/Catalog/
 http://uaport.net/cgi-bin/add_new
 http://catalog.club.co.ua/new_site/
 http://mylist.com.ua/add.php

 http://mytop-in.net/profile/registration/
 http://zakladka.org.ua/add.html
 http://www.vox.com.ua/cat/add.php
Умовою реєстрації вашого сайту у каталозі є розміщення на ньому посилання
на каталог. Статистику відвідування вашого сайту ви можете переглядати
відкривши вікно статистики натиснувши на інформер у блоці «Статистика
сайту». Пам’ятайте! Важливою умовою надійної роботи сайту є його
відвідуваність. Якщо сайт не відвідується 40 днів – система uCoz його
видаляє. Також ви повинні тримати паролі для входу на сайт та панель
управління, а також відповідь на секретне питання у таємниці від інших.
Тема заняття: Створення інтерактивних ігрових додатків для навчання за
допомогою сервісу LearningApps.
Мета вивчення: Ознайомитися зі сервисом Веб 2.0 LearningApps. Навчитися
створювати інтерактивні навчальні завдання.
Обсяг навчального часу: 2 години.
Обладнання: комп’ютер (планшет, смартфон), наявність підключення до
мережі Інтернет.
План заняття:
1. Ознайомитися

з

основними

типами

інтерактивних

завдань

LearningApps.
2. Зареєструватися на сервіси, створити декілька інтерактивних
завдань.
3. Розмістити дидактичні матеріали на своєму сайті (Google чи Ucoz),
створити власний клас.
Інформаційні джерела: http://learningapps.org/tutorial.php,
https://www.youtube.com/watch?v=hd1BOXHdlXs.
Завдання:
1. Створити обліковий запис в сервісі LearningApps.

2. Створити не менше двох дидактичних завдань з різних категорій.
Принаймні одне завдання повинно містити зображення.
3. Розмістити одне зі створених завдань на своїй веб-сторінці Google
чи Ucoz.
4. Створити власний клас, надати пароль доступу користувачеві
sitddpu.
5. Переконатися у роботі Ваших завданнь у режимі оффлайн.
Хід роботи. LearningApps.org — це безкоштовний сервіс, який
пропонує технологія Веб 2.0, для створення інтерактивних ігрових додатків
для

навчання,

наукова

розробка

Центру

ІТ-ресурсів

(Zentrum

für

Bildungsinformatik) з Педагогічного коледжу Берна у партнерстві з
німецькими університетами Майнца і Циттау. Програма була розроблена з
метою

сприяння

створення

викладачами

інтерактивних

модулів,

інтегрованих в навчальний курс, і тепер успішно використовується не тільки
в освітньому середовищі, але й серед бібліотекарів, які прагнуть активно
впроваджувати сучасні технології в роботу.
Перевагами сервісу LearningApps.org є — привабливий інтерфейс з
переважаючим білим фоном, на якому виграють яскраві кольори зображень,
проста іконографія, зрозуміла навігація, мобільність, інтеграція з іншими
сайтами та, що не менш важливо, сайт доступний українською мовою. Сервіс
має цінність й тому, що можна експортувати створені ресурси і
завантажувати в форматі SCORM (Sharable Content Object Reference Model —
стандарт, розроблений для систем дистанційного навчання).
Додаток також дозволяє використовувати існуючі ресурси, розміщені
користувачами як моделі — дуже корисна функція, яка дозволяє економити
час при створенні нових ресурсів. Сервіс Learningapps надає можливість
отримання коду для того, щоб інтерактивні завдання були розміщені на
сторінки сайтів або блогів викладачів і учнів.

1. Створення акаунту в онлайновому середовищі LearningApps:

Треба заповнити всі поля реєстраційної форми і потім зайти під своїм
створеним акаунтом. Бажано вказувати свої дійсні дані аби потім Вашим
учням і колегам було зрозуміло, що це Ваша авторська робота (автори робіт
відображаються на посиланні на вправу).
2. Режим «Перегляд вправ». Перш ніж розпочати створення власних
інтерактивних завдань з колекції шаблонів, пропонованих сайтом, доцільно
ознайомитися з галереєю сервісу. Для цього натисніть «Перегляд вправ»,
виберіть навчальний предмет і ознайомтеся з роботами колег: обираємо в
полі "Категорія" необхідну предметну галузь (ці галузі вказують автори при
створенні вправи).

Пошук потрібної вправи можна звузити за допомогою визначення
рівня — від дошкільної до післядипломної освіти за допомогою переміщення
бігунка:

Пошук можна здійснювати і з допомогою відповідного поля (пошук
можна здійснювати не лише за тематикою, а й за автором — в цьому разі
відкриються всі вправи цього автора):

У розкритому переліку вправ обираємо ту, що зацікавила, клікнувши
по її назві.
3. Усі вправи LearningApps поділено на категорії: Вибір, Розподіл,
Послідовність, Заповнення, Онлайн-ігри та Інструменти.

У розділі Вибір завдання сформульовані таким чином, що учневі
потрібно обрати правильну відповідь з-поміж поданих варіантів.
Виділити слова – у заданому тексті треба знайти і позначити слова
згідно із завданням: наприклад, написані із помилками, чи ті, що належать до
певної частини мови тощо.
Вікторина (буває з однією та множинними відповідями) – учням
послідовно задаються питання, на які передбачено єдину або кілька
правильних відповідей. Існує режим, у якому перехід до наступного питання
відбуватиметься лише після правильної відповіді на попереднє. Питання та
варіанти відповідей можуть містити різноманітні мультимедійні елементи.

Знайти слова – потрібно знайти слова, заховані у буквенній сітці.
Завдання може бути різного рівня складності, коли список шуканих термінів
приховується, а слова можна розміщувати по діагоналі.

Перший мільйон – вчитель створює групу запитань зі зростанням їх
складності. Учневі пропонується інтерфейс, схожий на відому телевізійну
програму.

У розділі Розподіл зосереджені вправи на класифікацію та пошук
відповідностей.
Відповідності сітки – картки із текстами чи мультимедійними
елементами потрібно розставити на правильні місця у сітці. Вправа
виконується перетягуванням карток з верхньої панелі на робочу область.

Гра «Парочки» – тексти, зображення, аудіо- та відео-ролики приховані
у формі карток. Перевертаючи попарно ці картки, потрібно знаходити
відповідності. Таке завдання можна використати у найрізноманітніших
предметах шкільної програми: пошук перекладу слова, написання слова за
звучанням, визначень термінів, назв поданих зображень тощо.

Знайти на карті – у цьому шаблоні вправи потрібно правильно
розставити на карті текстові написи, зображення, аудіо- та відео-ролики.
Карта завантажується автоматично із сховища GoogleMaps, вчителю
потрібно лише вказати центральний об’єкт карти (наприклад, Ейфелева вежа
чи Чорне море). Карту можна переглядати у режимах сателітарних
зображень, топографії чи вуличних мап та задавати різний рівень деталізації.
Знайти пару полягає у тому, що учневі потрібно встановити парні
відповідники для поданих текстів, зображень, аудіо- та відео-роликів.

Класифікація – вчитель задає 2-4 групи, до яких потрібно віднести
перелічені елементи. Екран ділиться на частини відповідно до визначених
груп, і учневі потрібно перетягувати мультимедійні об’єкти у відповідні
області екрану.

Пазл – кілька груп понять розміщуються по периметру робочої області.
Вибравши певну групу, потрібно клацнути по всіх термінах, котрі до неї
належать. Кожен правильно названий термін відкриває частину основного
зображення чи відео-ролика.

Поділ на групи – вчитель вказує кілька категорій, у які потрібно
розподіляти об’єкти, що послідовно з’являються на екрані.
Таблиця відповідностей – створюється таблиця з визначеними
заголовками рядків та/або стовпців. У клітинки цієї таблиці потрібно
перетягувати елементи, перелічені у верхній частині екрану. При цьому
можна налаштувати довільний порядок розміщення елементів рядка чи
стовпця.
Фрагменти зображення – на фоновому зображенні позначаються
маркери, до котрих потрібно вибрати відповідні текстові написи, зображення,
аудіо- та відео-ролики. Маркери можуть мати різні кольори.

Група

вправ

Послідовність

дозволяє

перевірити

правильність

встановлення порядку сортування серед поданих об’єктів.
Розставити за порядком – за допомогою цього шаблону можна
розставляти у правильному порядку тексти, зображення, аудіо- та відеоролики.

Числова пряма – полягає у тому, що потрібно розмістити на
графічному зображенні певної шкали тексти, зображення, аудіо- та відеофрагменти. Можна задавати як точні значення, так і проміжки чисел.

Група вправ Заповнення містить вправи, у котрих необхідно надати
символьну відповідь (з клавіатури чи вибором літер на екрані):
Вгадай слово – потрібно відкрити слово за підказкою, клацаючи на
буквах. Ця вправа нагадує гру «Поле чудес» із обмеженою кількістю спроб
вгадування літер.

Вікторина

з

групуванням

–

створюється

перелік

питань

з

відповідями, які потрібно друкувати. Можна задавати по кілька правильних
відповідей на питання, які будуть перевірятись як точний збіг (з врахуванням
регістру) чи відповідно до шаблону. Наприклад, якщо відповіддю на питання
є число 300, то можна задати зарахування всіх можливих варіантів: 300,
триста, 300 метрів, триста метрів тощо.
Заповнити пропуски – вправа, яка полягає у заповнені пропусків у
тексті варіантами з випадного меню або тими, що друкуються з клавіатури.

Заповнити таблицю – створюється таблиця, яка містить до 5 стовпців
(можна їх частково заповнити), у клітинках якої потрібно записати певні
значення.
Кросворд – містить перелік слів та їх пояснень. Щоразу може
генеруватись нова конфігурація кросворду. Можна встановити режим
розгадування ключового слова, котре складається з літер кожного із
загаданих у кросворді слів.
У групі Онлайн-ігри знаходяться шаблони завдань, призначених для
групової роботи. Їх можна використовувати для організації змагань між
учнями чи групами учнів, або дозволити комп’ютеру виконувати роль одного
із гравців (відповіді будуть даватись випадковим чином).
Впорядкування – Двоє-четверо гравців повинні впорядкувати терміни
за групами або числові величини за зростанням чи спаданням.
Вікторина для кількох гравців – цей шаблон дозволяє кільком
учасникам давати відповідь на тестові питання з кількома відповідями.
Питання можна впорядковувати за складністю, та отримувати за них
відповідні ігрові бали.

Де це? Двоє-троє гравців повинні розмістити маркери на карті чи
зображенні відповідно до поставленого питання. Виграє той маркер, який є
найближчим до правильного розташування.
Порахувати – У цій вправі два-чотири учні повинні давати числову
відповідь на питання. Виграє та відповідь, котра є найближчою до
правильного значення.
Скачки – До шести гравців наввипередки дають відповіді на питання.
Вправа виглядає як забіг кількох вершників на іподромі, що сприяє ігровому
сприйняттю завдання, і може бути корисним для підвищення зацікавлення
учнів завданням.

Розділ Інструменти містить засоби не стільки створення конкретних
вправ, скільки ресурсів для полегшення організації навчання.
Інтелектуальна карта – діаграма, на якій відображають слова або інші
елементи, розташовані навколо основного слова або ідеї. Такі карти зручно
використовувати при поясненні нового матеріалу, формуючи опорний
конспект, а також для повторення та узагальнення знань з певної теми.

Аудіо- та відео-контент - цей шаблон призначено для додавання
інформаційних повідомлень до аудіо- та відео-роликів. Взявши за основу
мультимедійний ролик (завантаживши файл зі свого комп’ютера або з мережі

Інтернет), вчитель може додати до нього певні замітки, котрі безпосередньо
стосуються теми, яка вивчається на уроці.
Блокнот – інструмент спільної роботи із простим неформатованим
текстом.
Голосування – вчитель пропонує одне або кілька запитань для
голосування. За бажанням, питання може задаватись раз на день, на годину,
чи випадковим чином. Учні надають відповіді, які узагальнюються у вигляді
наочної діаграми.

Дошка оголошень – проста дошка оголошень для спільного додавання
нотаток різного типу: як текстових, так і графічних, аудіо та відео-ресурсів.
Цей інструмент зручно використовувати як спільний електронний конспект
уроку – в такому разі учень отримує доступ до всіх мультимедійних об’єктів
уроку.
Календар – календар-розклад з можливістю спільного одночасного
заповнення різними користувачами. Так, наприклад, можна формувати
графік роботи у певному проекті.
Колекція вправ – дозволяє створити колекцію інтерактивних вправ, та
легко поділитись нею з іншими користувачами. У цю колекцію можна
додавати як власні вправи, так і завдання із загальної бібліотеки ресурсів
LearningApps.Org.
Нотатки – створений цим інструментом записник працює схоже до
інтернет-форуму. На лівій сторінці створюються різні теми обговорення.
Праворуч розміщуються окремі дописи на вибрану тему. При додаванні
нових повідомлень чи тем відбувається автоматичне оновлення вмісту
нотатника

на

екрані

у

всіх

користувачів.

Можна

задати

пароль

адміністратора

цього

нотатника,

що

унеможливить

несанкціоноване

видалення та редагування дописів.

Чат – простий чат для вбудовування на веб-сторінку; має можливість
збереження історії повідомлень.
4. Режим «Створення вправи».

Із запропонованого списку назв шаблонів можна обрати той, що
зацікавив, у полі перегляду можна переглянути приклади і короткий опис
такого типу вправ. Клікнувши на кнопку «Створити <назва шаблону>»
відкривається форма шаблону, яку треба заповнити власним матеріалами.
Вибравши інтерактивне завдання, що Вас зацікавило, Ви можете створити
аналогічне, натиснувши на кнопку:

У цьому разі достатньо внести потрібні зміни і зберегти їх (вправа
автоматично збережеться у Вашому «кабінеті» в розділі «Мої вправи»).

Після редагування є можливість спочатку переглянути вправу (кнопка
у нижньому правому куті вікна):

А далі за потребі знову продовжити редагування вправи:

Якщо вправа Вас повністю влаштовує й не потребує редагування
достатньо клацнути по кнопці:

5. Робота зі зображеннями. Додати зображення до вправи можна
декількома способами через діалогове вікно «Вибрати зображення»:

«Шукати зображення»: вводимо в поле пошуку тему і обираємо із
запропонованих

зображень

потрібне;

обране

зображення

можна

відредагувати (задати певний ефект, рамку, виконати обтинання, змінити
розмір, орієнтацію, яскравість тощо):

«Використати зображення»: вводимо у вказане поле URL-адресу
зображення.

«Вставка зображення з диску»: клацнути всередині контурного
прямокутника – відкриється вікно для вибору файлу з диску вашого
комп'ютера або із зовнішнього носія; можна виконати відомі операції вибору
через кнопки діалогового вікна або перетягнути потрібне зображення просто
в поле вибору малюнка LearningApps, утримуючи ліву кнопку миші:

Алгоритм створення гри «Знайти пару»:
1.

Вводимо назву вправи.

2.

Пишемо опис завдання цієї вправи, який показуватиметься при її

запуску.
3.

Створюємо пари: потрібно вказати два об'єкти, які відповідають

одне одному – це може бути поєднання текстів, зображень, аудіо та відео
роликів.

За

допомогою

елементів

шаблону

копіюємо

заздалегідь

підготовлений текст. Зображення завантажуємо з комп’ютера або із
запропонованої бібліотеки Wikipedia та Flickr, можна скопіювати і вставити у
поле завантаження й веб-адресу зображення. Також пропонуються опції для
редагування зображень і відео безпосередньо у додатку.
Кожна нова пара об’єктів додається опцією «Додати ще один елемент».
4.

Для того, щоб ускладнити завдання, можна «Додати зайві

елементи», які не належать до рішення.
5.

Ставимо галочку біля опції «Складені пари зникають». Складені

пари автоматично зникають, інакше потрібно складати пари до того моменту,
поки не знайдено всі правильні відповіді.
6.

Пишемо текст зворотнього зв'язку, який з'явиться, коли

правильне рішення буде знайдено. Наприклад, «Це правильна відповідь!».
7.

Якщо потрібно, пишемо підказки про виконання вправи. Їх

можна буде переглянути, клацнувши невеличкий значок у верхньому лівому
куті. Це поле можна залишити порожнім.

8.

Завершальний етап. Попередній перегляд. Для зручності можна

перейти в повноекранний режим (кнопка в правому верхньому куті). Щоб
вийти з повноекранного режиму, натискаємо на клавіатурі клавішу Esc.
9.

Після перегляду вправи, можемо повернутися до редагування або

зберегти вікторину.
Тепер ресурс створено і автоматично він має приватний доступ.
Результат своєї роботи можна запропонувати іншим користувачам за
допомогою опції «Публічні вправи». Потрібно заповнити запропоновану
форму та, після відправки вправи, дочекатися відповіді розробника сервісу
(15-20 хв.). Після перевірки прийде відповідь про можливість публікації.
6. Використання посилань, вбудовування вправи в онлайнові
середовища. Після збереження вправи у власному «кабінеті» з'являється
повідомлення про можливість використання вашої вправи:

Посилання на демонстрацію вправи можна подавати у двох режимах:
звичайному (з відображенням вікна LearningApps) та у повноекранному
режимі (вікно вправи розгортається на весь екран автоматично). Для того,
щоб вбудувати вправу на інший онлайновий сервіс, треба скопіювати її
HTML-код, поданий у полі «Вбудувати», а потім перейти в потрібний сервіс
(наприклад, блог чи сайт), обрати режим роботи з HTML-кодами сторінки і
вставити скопійований код в потрібне місце.
7. Робота з папками у власному «кабінеті». З часом вправ
накопичується досить багато. Аби систематизувати набір вправ, які
знаходяться у Вашому «кабінеті», для більш легкого користування, можна
створювати папки, як в звичайному комп'ютері, і переміщувати в них
відповідні вправи. Для цього достатньо клацнути на папці і дати їй назву, а

потім перетягуванням розмістити вправи у відповідні папки:

8. Створення колекції вправ. У власному «кабінеті» можна
створювати колекцію вправ за конкретною тематикою або до певного уроку:
1) Перейти в режим «Створення вправи»
2) Обрати зі списку «Інструменти» (остання колонка) – «Колекція
вправ»:
3) Клацнути по кнопці «Створити Колекція вправ», перейти до форми
шаблону, в якій уважно заповнити потрібні поля і, клацнувши по кнопці
«Вибрати вправу» додати потрібні (додаємо із вже збережених у Ваших
папках чи просто у Вашому «кабінеті»-акаунті вправ):

В розкривному списку обираємо потрібну папку і клацаємо на
відповідній вправі, що відтворяться в правій частині вікна – вправа з'явиться
у шаблоні. Далі, клацаючи по кнопці «+ додати ще один елемент» у шаблоні
додаємо наступні потрібні вправи таким самим чином (обрати папку –
клацнути по потрібній вправі).
9. Робота в режимі «Мої класи». Кожен вчитель за своїм бажанням
може створити набір класів у власному акаунті, ввести дані про учнів,
створити для кожного учня профіль, задати пароль для входу:

Клацаємо по кнопці «Class Folder». Для обраного класу додаємо
потрібні вправи (або колекцію вправ):

Під час роботи на уроці/заході кожен учень (або група учнів) отримує
пароль для входу і виконують завдання, запропоновані для їх класу/групи.
10. Робота в оффлайн. Для використання вправ в оффлайновому
режимі треба скористатись кнопкою:

Дана опція дає можливість завантажити вихідний код цього додатка, як
ZIP файл (до вмісту не включені тільки джерела). Більшість завдань можна
використовувати в режимі оффлайн після вилучення з архіву. Для запуску
програми використовується файл index.html.
Тема заняття: Робота з редактором зображень Pixlr.
Мета вивчення: одержати базові навички роботи з цифровим зображенням,
виготовити афішу.
Обсяг навчального часу: 2 години.
Обладнання: комп’ютер (планшет, смартфон), наявність підключення до
мережі Інтернет.
План заняття:
1.

Ознайомитися

з

базовими

інструментами

редактора

зображень Pixlr.
2.

Створити колаж, використовуючи декілька рисунків або

фотографій.
Інформаційні джерела:
1. https://support.pixlr.com/hc/en-us,
2. http://pixlrlesson.dx.am/index.html,
3. https://www.youtube.com/watch?v=i6cXi_Lc6uM.
Завдання:
1. Створити базовий фон афіши.
2. Додати рамку.
3. Додати рисунок (фотографію) до афіши.
4. Додати текст й скачати готовий рисунок на змінний носій
(жорсткий диск) та завантажити на диск Гугл.

Хід роботи. Pixlr є безкоштовним інструментом для редагування
фотографій. Завдяки швидкості, простоти і багатофункціональності, даний
веб-сервіс є кращим і самим популярним онлайновим редактором зображень
у світі.
Даний

сервіс

створений

для

непрофесіоналів

та

професійних

користувачів, що бажають редагувати зображення в браузері, а не
встановлювати на комп'ютер спеціальні програми з редагування зображень.
Додаток відкривається напрочуд швидко, це зазвичай займає менше 2 секунд
для завантаження на екран користувача.
Для зручності роботи з сервісом можна встановити розширення від
Pixlr в браузери Firefox і Chrome. Також можна інтегрувати Pixlr в свій сайт,
просто скопіювавши фрагмент HTML. Це дозволяє користувачам сайтів
отримувати доступ до Pixlr для редагування зображень.
Pixlr має мінімально-необхідний набір інструментів, фільтрів і ефектів
для швидкої редагування невеликих зображень, є підтримка шарів і
прозорості. Навіть з усіма цими функціями Pixlr залишається простим у
використанні - звичайно, набагато легшим і дешевшим, ніж Photoshop.
Особливості редактора зображень Pixlr:


Різноманітні фільтри і ефекти.



Користувальницькі кисті.



Дружній інтерфейс з рухомими і масштабованими вікнами.



Панель «Історія» вікно для швидкої відміни/повтору.



Інтерфейс програми перекладено на 12 мов.



Немає необхідності в реєстрації.



Містить в собі гладкі і напівпрозорі кольорові палітри.



Підтримуються формати jpg, gif та png, файли можна відкривати

з мережі (за URL) або завантажувати з комп'ютера.
На сайті Pixlr.com перейти за посиланням Pixlr Editor. Обрати
«Створити новий малюнок», обрати розміри малюнка, поставити прапорець
на «Прозорість» і натиснути «Да».

Виконати заливання: 1 — інструмент заливання, 2 — вибір кольору.

«Фільтр» — «Віньєтування».

Необхідно вибрати: 1 — розмір віньєтки (спробуйте різні), 2 — колір
віньєтки (обрали зелений колір), 3 — підтвердити вибір.

Далі знову «Фільтр» — «Напівтон». Напівтон дає крапки на тлі, розмір
їх також визначьте на свій смак. Далі треба поставити прапорець на
«Інверсії».

«Чарівна паличка», клік на середину малюнка, в «Редагуванні» обрати
«Очистити» і далі «Скасувати виділення».

Пункт меню «Редагувати», обрати інструмент «Free distort» і в рамочці,
що відкрилася, верхній лівий кут (кути позначені блакитними квадратиками)
сполучити з лівим нижнім кутом. Повинні одержати наступну фігуру:

Далі «Фільтр» — «Полярні координати», вибрати «Прямокутні в
номерні».

Одержимо таку фігуру:

Пункт меню «Шари», «Дублювати шар», «Відобразити по горізонталі».
Фігура зміниться наступним чином:

Шари не треба об’єднувати. Оберіть на Ваш смак малюнок та завантажте
його.

1 — завантаження пейзажу, 2 — так виглядить малюнок, 3 — у шарах
обов’язково перетягнути завантажений малюнок (пейзаж) під усі інші шари!

За допомогою «Чарівної палички» та «Ластику» видалить зайве тло.
При роботі необхідно в журналі «Шари» обрати саме той шар, у якому Ви
працюєте! Інструмент «Free transform» дозволяє змінити розмір та повернути
малюнок ластівки.

Натиснувши кнопку «А» (текст) та клікнувши лівою клавішею миши
по рисунку додамо текст. Ви можете обрати колір, шрифт та розмір тексту.
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Самостійна робота №1
Тема: Пошук інформаційних ресурсів в глобальній мережі.
Мета роботи: Набути практичних навичок роботи з пошуковими системами
Internet.
Звіт: створити новий текстовий файл, в якому оформити звіт до лабораторної
роботи. Необхідно вказати тему, мету роботи, описати алгоритми пошуку
інформації у Internet, написати адреси пошукових систем та каталогів, які
були відвідані, визначити адреси сайтів із знайденою інформацією, описати
Internet-магазин, зробити висновки по проведеній роботі.
Завдання:
1.

Відвідайте український пошуковий сервер МЕТА (www.meta–ukraine.com)
і ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук
інформації.

2.

Відвідайте

пошуковий

сервер

Google

(http://www.google.com.ua)

і

ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук
інформації.
3.

Використовуючи засоби пошуку (п.п. 1–3) знайдіть та збережіть в окремій папці
на локальному диску ярлики на такі інформаційні ресурси:

 поточне котирування валют;
 розклад руху потягів та літаків;
 нормативні акти та зміни в законодавстві;
 періодичні видання за фахом;
 виставки, конференції та семінари за фахом;
 електронна карта Києва.
4.

Знайдіть у глобальній мережі вичерпну відповідь на питання з додатоку 4.
Номер питання повинен відповідати номеру студента у списку. Збережіть
знайдену інформацію на диску та оформіть у вигляді звіту.

5.

Відвідайте сайт будь–якого Internet–магазину (адресу виберіть з додатку
5). Визначте асортимент товарів, систему розрахунку для даного магазину,
принцип замовлення товару.

Захистіть лабораторну роботу викладачу. Для захисту роботи необхідно

6.

показати звіт, на реальному прикладі продемонструвати навички роботи і
відповісти на контрольні питання.
Контрольні питання:
1.

Що таке пошукова система та які її основні характеристики?

2.

У чому відмінності глобальних та спеціалізованих пошукових систем?

3.

Чим відрізняються пошукова система від пошукового каталогу?

4.

Що таке індекс бази даних? Призначення роботів–індексировщиків у
пошукових системах.

5.

Що таке мета-пошукова система?

6.

Які переваги та недоліки у найбільш розповсюджених пошукових
системах?

7.

Які основні правила формування запиту на пошук інформації в Internet?

8.

Що таке розширений пошук і як його використовувати?

9. Які пошукові системи Ви знаєте?
10.Які пошукові каталоги Ви знаєте?
Принципи роботи програм для скачування веб–вузлів (FleshGet).

11.
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Теоретичні відомості
Повнота, достовірність та швидкість пошуку. Для того, щоб
знайдена інформація дійсно відображала реальний стан справ, пошук має
задовольняти наступні критерії:



повнота охоплення ресурсів;



вірогідність інформації;



висока швидкість проведення пошуку.
Контроль повноти охоплення ресурсів – досить серйозна проблема, в
тому випадку, якщо необхідно не просто знайти будь–яку інформацію про
бажаний предмет, а необхідно мати повне уявлення про предмет пошуку і
стан справ з даного питання. В цьому випадку краще не обмежуватися
використанням тільки однієї пошукової машини або переглядом одного
каталогу. Для того, щоб провести повномасштабний збір інформації,
необхідно працювати з декількома каталогами, пошуковими машинами,
базами даних, регіональними телеконференціями, електронними дошками
оголошень і листами розсилань. Тільки в цьому випадку можна бути
впевненим, що знайдено якщо не всю, то хоча б велику частину існуючої
інформації.
Контроль достовірності інформації. Internet містить достатню
кількість застарілої або не достовірної інформації. В багатьох випадках це
пояснюється можливістю анонімного розміщення матеріалів, особливо на
безкоштовних сайтах. В основному, контроль достовірності інформації – це
аналітична робота. При цьому важливо зробити перевірку знайденого
фактичного матеріалу, з'ясувати статус документів, одержати інформацію
про компетентність автора матеріалу і т.д.

Не варто довіряти фірмі, на сайті якої немає інших координат зв'язку,
крім адреси електронної пошти, але яка пропонує товар по передплаті. Або
сайту, що не входить в першу сотню найпопулярніших сайтів, але автори
якого стверджують, що він має величезний успіх і намагаються продати
рекламне місце за високими розцінками.
Швидкість здійснення пошуку в мережі, якщо не брати до уваги
технічні характеристики підключення користувача, залежить в основному від
двох факторів:


вірного планування пошукової процедури;



досвіду роботи з ресурсом обраного типу.
Особливе значення швидкість проведення пошуку має в тому випадку,
коли потрібно знайти інформацію, що часто оновлюється. Наприклад, Ви
працюєте з продуктом, ціна на який міняється кілька разів в день.
Результати пошуку. Одержавши потрібну інформацію з мережі,
необхідно її перевірити.
Якщо це ціни на товари або послуги – потрібно зв'язатися з
продавцем і уточнити їх (перевірити наявність необхідної продукції на складі
в достатній кількості). Так само перевіряється будь–яка адресна інформація.
Аналітичну інформацію перевіряють, порівнюючи дані, отримані з
декількох джерел. Таким же способом перевіряють різноманітні статистичні
дані.
Якщо

передбачається

використання

отриманої

інформації

для

публічного огляду, необхідно записати джерело (адреса в мережі), ім'я автора
(або назву організації) і дату публікації зведень, що використовувалися.
Звертається увага на можливу наявність особливих вказівок щодо
дотримання авторських прав.
Необхідно брати до уваги той факт, що якщо ви маєте можливість
одержати інформацію, то в такий же спосіб її можуть одержати конкуренти.
Що буде означати для бізнесу такий факт?
Основні етапи процесу пошуку інформації

Етап
Визначення
предмета
пошуку
Складання
списку
ключових слів
Вибір
інформаційного
простору
Визначення інструменту
для пошуку
Попередній пошук
Аналіз
отриманої
інформації

Зміст роботи этапу
Визначаємо, що конкретно нас цікавить.

Виявляємо, як може називатися те, що нас
цікавить.
Визначаємо, де може знаходитися те, що нас
цікавить.
Приймаємо рішення про те, як простіше і
швидше знайти те, що нас цікавить.
Пробуємо знайти.
Дивимося на отримані результати. Якщо це
необхідно (в тому випадку, коли отримані
результати нас не влаштовують), проводимо
коректування всіх попередніх дій.
Додатковий пошук
Шукаємо далі, поки не одержуємо відповідь на
своє питання.
Бажано визначити час, протягом якого інформація повинна бути
знайдена, оцінити альтернативні способи одержання та ступінь важливості
цієї інформації.
Основні методи пошуку в мережі і їх використання. Існує два
основних методи пошуку інформації в Internet – з використанням пошукової
машини (системи) або з використанням каталогу. При цьому сам механізм
пошуку в обох випадках практично однаковий. Розходження виникають на
етапі складання списку ключових слів. Для пошукової машини – це
складання списку ключових слів, а для каталогу на цьому етапі визначається
тематика розділів, в яких може знаходитися необхідна користувачу
інформація. Приклади пошукових систем та каталогів представлені в
додатках 2, 3 відповідно.
Багато пошукових систем дозволяють шукати інформацію не тільки на
Web–сторінках, але й в групах новин і сховищах файлів. Таким чином, в
результаті пошуку можна знайти повідомлення в групі новин або якомусь
файлі. Часто замість терміну сторінка застосовується більш загальний термін
– документ. Під документом мається на увазі Web–сторінка, повідомлення
або файл, що містить ту або іншу інформацію. Процес пошуку досить

простий: задаючи ключові слова, характерні для шуканої інформації,
знаходяться потрібні документи.
Підбір ключових слів. Ефективний пошук інформації, багато в чому
залежить від правильного підбору ключових слів. На основі попередньо
отриманої інформації про предмет пошуку складається максимально
широкий набір ключових слів у вигляді окремих термінів, словосполучень,
професійної лексики, назв і прізвищ, тісно зв'язаних із проблемою.
Загальні правила формулювання запиту для пошукової машини:


не задавайте тільки одне слово. Використовуйте цілі фрази, або, принаймні,
кілька слів;



вказуйте слова, що не повинні зустрічатися в шуканих документах. Звичайно
для цього використовують або знак "–", або ключове слово NOT;



починайте власні імена, назви компаній, міст, прізвища людей та ін. з
великих букв, а всі інші слова пишіть тільки маленькими буквами;



якщо ви хочете знайти словосполучення цілком – записуйте його в лапках;



якщо ви вводите запит до пошукової машини, що складається з декількох
слів, то в результаті одержуєте список документів, в яких зустрічається хоча
б одне слово із запиту.
Пошукова машина здійснює сортування документів за принципом
релевантності. При індексації документів пошукові машини вираховують
так званий "об’єм" слова на сторінці – співвідношення кількості повторів на
сторінці заданого слова до загальної кількості слів на сторінці документа.
Якщо задається запит, що складається з декількох слів, то більш
релевантними

будуть

документи,

в

яких

сукупна

вага

слів

буде

максимальною. Однак, при підрахунку об’єм не враховується, чи поруч, чи
роздільно знаходяться дані слова, і тому немає гарантій, що в перших
документах міститься максимальна кількість повторень словосполучень.
Цілком можливо, що такого словосполучення там взагалі не буде.
Тому, якщо необхідно знайти задане словосполучення, то запит у вікні
пошукової машини записується в лапках. В цьому випадку буде

вираховуватися об’єм словосполучення цілком. Відповідно, гарантується
наявність саме даного словосполучення в знайдених документах.
Критерієм

правильності

вибору ключових

слів

буде

кількість

документів, знайдених пошуковою машиною при попередньому пошуку.
Якщо вони обчислюються сотнями – то необхідно уточнити запит, ввівши
додаткові ключові слова або скориставшись спеціальними засобами
розширеного пошуку. Якщо не знайдено жодного документа – складається
список синонімів даного терміна або перевіряється орфографія.
Вибір пошукових інструментів. Цей етап визначає всю подальшу
технологію пошуку. Переходити до нього слід тільки після аналізу
попередньо отриманої інформації.
Пошукові машини. За допомогою пошукових машин легше знайти
щось конкретне і змістовне, а за допомогою каталогів – щось загальне і
невизначене. Для пошукової машини – головне релевантність виданих
посилань, а на цей показник, крім розміру, впливає структура бази даних і
синтаксис мови запитів.
Каталоги. За допомогою каталогів зручно шукати інформацію на
загальні теми (природа, мистецтво, комп'ютери, медицина і т.д.). Каталог має
рубрикатор. Таким чином, інформація деякою мірою відсортована. При
вирішенні досить стандартної пошукової задачі саме каталог, а не пошукова
машина виявляються більш прийнятними для початку пошуку.
Багато в чому тип інформаційного ресурсу, що вимагається,
визначається характером шуканої інформації:


адресна інформація – адресні довідники;
новини – новинні портали й інформаційні агентства, списки розсилань;




конкретна інформація – пошукові машини;



загальні зведення – каталоги;



статистика – сервера статистичних служб, рейтинги;



необхідно щось купити – Internet–магазини і дошки оголошень;



необхідно проконсультуватися – сайти компаній, що спеціалізуються на
даній тематиці і списки розсилань.



файли доцільно шукати за допомогою FTP–шукача, MP3 (файли
музичних здобутків, записані й оброблені в цифровому форматі) – за
допомогою MP3–розвідувача. В запиті вказується найбільш ймовірне ім'я
файлу, наприклад, «name.jpg»;



дуже рідкісна інформація – необхідно знайти ресурси, присвячені більш
загальній темі. Можливо там будуть розміщені посилання на необхідні
ресурси або будуть опубліковані необхідні матеріали;
Алгоритм пошуку інформації у пошукових системах
Необхідно завантажити початкову сторінку пошукової системи або на
будь–яку іншу сторінку, на якій знаходяться поля для введення запиту і
кнопка для початку пошуку. В останньому випадку після натиснення кнопки
відбувається автоматичний перехід на сторінку пошукової системи.
Принципових відмінностей між пошуковою системою і сторінкою з полями
введення запиту, який передається пошуковій системі, немає. Головне –
перейти на сторінку, на якій можна ввести запит.
Якщо система дозволяє послідовні уточнення області пошуку, то
можна перейти в розділи, які визначають межі пошуку інформації
(наприклад, пошук тільки в області науки або пошук серед європейських
вузлів Internet). В таких системах запит в головному розділі здійснює пошук
серед всіх вузлів Internet. Якщо, наприклад, перейти в розділ "Новини", то
пошук за запитом виконуватиметься тільки серед вузлів, присвячених
новинам. Таким чином, спочатку визначаються межі, в яких слід вести
пошук, і після цього відправляється запит на пошук інформації. Якщо
вибрана система пошуку не дозволяє уточнити запит, то ця дія
пропускається.
Вводиться запит на пошук відповідно до правил, прийнятих у вибраній
системі пошуку. Можливі і складні запити з логічними операціями "І",
"АБО", "НІ".

Якщо система пошуку дозволяє, то уточнюються деякі параметри
запиту за допомогою додаткових полів, списків, прапорців і перемикачів, які
можуть знаходитися на сторінці поряд з полем запиту. В більшості випадків
уточнення параметрів не потрібне. Натискається кнопка для початку пошуку,
і після деякої паузи автоматично відбувається перехід на сторінку із списком
документів, що задовольняють ваш запит.
Якщо посилань багато і вони не поміщаються на одній сторінці, то
після перегляду першої сторінки з результатами пошуку можна перейти до
наступної, і так далі.
Після знаходження потрібного посилання на ньому натискається
мишкою для переходу на сторінку, яка шукається. Зазвичай, шукана сторінка
відкривається у новому вікні оглядача (на посиланні на цю сторінку
натискається правою кнопкою мишки і з контекстного меню вибирається
команда Открыть в новом окне).
В багатьох пошукових системах поле запиту залишається на сторінці
під час перегляду результатів, і є можливість швидко уточнити запит та
організувати новий пошук. В більшості систем список включає, окрім
посилань, декілька рядків кожного із знайдених документів, щоб було легше
вибрати потрібний.
При виконанні запиту пошукова система не шукає документи
безпосередньо в Internet. Вона звертається до своєї бази даних, де в
компактному вигляді зібрані дані про інформацію в Internet. Можливо, що
реальний стан Internet дещо відрізняється від того, що зберігається в базі даних.
Пошукові системи постійно поповнюють і оновлюють свої бази даних, щоб
мінімізувати таке неспівпадання існує два способи додавання інформації в бази
даних пошукових машин:
1) розробник Web–сторінки самостійно додає посилання на неї в пошукову
систему. Більшість систем дозволяють це зробити абсолютно безкоштовно.

2) спеціальна програма, яка називається роботом, знаходить посилання на нову
сторінку у WWW. Роботи запускаються пошуковою системою, щоб
перевірити, чи існують раніше знайдені документи і чи не з'явилися нові.
Самостійна робота № 2
Тема: Загальні принципи створення сайтів. Вивчення мови розмітки
гіпертекстів HTML.
Мета роботи: Ознайомитись з технологією створення Web-сайтів. Вивчення
мови розмітки гіпертексту HTML. Вивчити основні теги Web-документу,
навчитися створювати нумеровані та маркеровані списки, таблиці.
Звіт: вказати номер, тему, мету роботи, створити таблицю тегів та включити
тексти створених документів sample1.htm–sample7.htm. Зробити висновки по
роботі.
Завдання:
1. Вивчіть теоретичний матеріал для виконання роботи.
2. Перевірте наявність програмного забезпечення, що необхідне для
виконання лабораторних робіт: інтернет-браузер, Блокнот або інший
текстовий редактор.
3. Створіть файли sample1.htm–sample7.htm.
4. Створіть порівняльну таблицю всіх відомих Вам тегів. Для зручності
розташуйте теги у алфавітному порядку. Створена таблиця буде постійно
поповнюватись по мірі вивчення HTML і може бути використана в якості
довідкового матеріалу (Табл. 1.).
Таблиця тегів
Синтаксис тегів
<TABLE> ...
</TABLE>
<TR> ... </TD>
<TD>... </TD>
<TH>... </TH>

Табл. 1
Атрибути і їх
аргументи
Створює таблицю з однією ALIGN Установлює
або декількома рядками
вирівнювання тексту в
(блоки <TR>)і стовпцями комірках рядка. Припустимі
(блоки TD>). За бажанням значення: ALIGN=LEFT
можна додати заголовки
(вирівнювання вліво),
Призначення

стовпців (блоки <TH>) або ALIGN=CENTER
заголовок для всієї таблиці (вирівнювання по центру),
(<CAPTION>)
ALIGN=RIGHT (вирівнювання
вправо). ...
5. Захистіть лабораторну роботу
<CAPTION>

Контрольні питання:
1.

Призначення мови HTML.

2.

Поняття тегу, парні та непарні теги, правила написання тегів.

Призначення атрибутів тегів.
3.

Обов’язкові теги та їх призначення.

4.

Назвіть теги для створення заголовків шести різних рівнів.

5.

Створення коментарів у HTML документі.

6.

Теги форматування шрифтів.

7.

Створення маркірованих та нумерованих списків.

8.

Створення форматованого списку.

9.

Створення таблиць у HTML.

10. Атрибути тегу <table>.
11. Атрибути тегу <tr>.
12. Атрибути тегу <td>.
13. Створення заголовку таблиці.
14. Створення загальних посилань.
15. Кольорове оформлення сторінок.
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Хід роботи:
1. Як влаштований HTML–документ
HTML-документ – це текстовий файл з розширенням

*.htm

(Unix-

системи можуть містити файли з розширенням *.html).
Текстовий редактор, наприклад, WordPad або Notepade (Блокнот)
використовується для підготовки HTML-файлів, а оглядач, наприклад,
Internet Explorer – як інструмент контролю за зробленим.
Приклад 1. У текстовому редакторі, наприклад WordPad або Notepade
(Блокнот) введіть простий HTML-документ:
<html>
<head>
<title>
Приклад 1
</title>
</head>
<body>
<H1>
Початок!
</H1>
<P>
Це найпростіший приклад HTML-документа.
</P>
<P>
Цей sample.htm-файл може бути одночасно відкритий і у Notepad (або
WordPad), і у Internet Explorer. Збережіть зміни в Notepad (Файл–

Сохранить). Відкрийте sample.htm у Internet Explorer, щоб побачити зміни
реалізовані у HTML-документі.
</P>
</body>
</html>
Для зручності читання були введені абзаци, але у HTML це не
обов'язково. Браузери ігнорують символи кінця рядку і пропуски у HTML–
файлах. Змініть sample1.htm таким чином і збережіть зміни:
<html>
<head>
<title>Приклад 1 </title>
</head>
<body>
<H1> Початок! </H1>
<P>Це найпростіший приклад HTML–документа. .</P>
<P> Цей sample.htm–файл може бути одночасно відкритий і у
Notepad (або WordPad), і у Internet Explorer. Збережіть зміни в Notepad
(Файл–Сохранить). Необхідно відкрити sample.htm у Internet Explorer, щоб
побачити зміни реалізовані у HTML–документі.</P>
</body>
</html>
Зробіть активним вікно Internet Explorer з відкритим файлом
sample1.htm і застосуйте команду Обновить.
Вся інформація про форматування документа зосереджена в його
фрагментах, що знаходяться між знаками "<" і ">". Такий фрагмент
(наприклад, <html>) називається тегом (англійською–tag).
Більшість HTML–тегів–парні, на кожний тег, що відкривається

<tag>

є

тег, що закривається</tag> з тим же ім'ям, але додається "/".
Теги можна вводити як великими, так і маленькими літерами.
Наприклад, теги

<body>, <BODY>

и

<Body>

будуть сприйматись браузером

однаково.
Багато тегів, крім імені, можуть містити атрибути–елементи, що дають
додаткову інформацію про те, як браузер повинен обробляти поточний тег.
Обов'язкові теги
<html> ... </html>
Тег

<html>

відкриває HTML–документ. Тег

</html>

– завершує HTML–

документ.
<head> ... </head>
Ця пара тегів вказує на початок і кінець заголовку документа. Крім
назви документа, в цей розділ можна додати багато службової інформації.
<title> ... </title>
Все, що знаходиться між мітками

<title>

і

</title>,

тлумачиться

оглядачем як назва документа. Оглядач показує назву поточного документа у
заголовку вікна. Рекомендується назва не довша 64 символів.
<body> ... </body>
Ця пара тегів вказує на початок і кінець HTML–документа, тіло і
визначає вміст документа.
2. Теги форматування
<H1> ... </H1>–<H6> ... </H6>
Теги виду

<Hi>

(де i–цифра від 1 до 6) описують заголовки шести

різних рівнів. Заголовок першого рівня–самий крупний, шостого рівня–самий
дрібний.
<P> ... </P>
Така пара тегів описує абзац. Все, що знаходиться між

<P>

і

</P>,

сприймається як один абзац.
Теги

<Hi>

і

<P>

можуть

містити

додатковий

атрибут

ALIGN

("вирівнювати"), наприклад:
<H1 ALIGN=CENTER> Вирівнювання заголовку по центру</H1>
або
<P ALIGN=RIGHT> Зразок абзацу з вирівнюванням по правому краю

</P>
Приклад 2. У редакторі Notepade створіть файл sample2.htm з таким
вмістом:
<html>
<head>
<title>Приклад 2</title>
</head>
<body>
<H1 ALIGN=CENTER>Продовження!</H1>
<H2>Це складніший приклад HTML–документа</H2>
<P>Тепер ми знаємо, що абзац можна вирівнювати не тільки вліво,
</P>
<P ALIGN=CENTER> але й по центру </P> <P ALIGN=RIGHT> або по
правому краю.</P>
</body>
</html>
Перегляньте файл sample2.htm у браузері Internet Explorer.
Непарні теги та &–послідовності
<BR>
Цей тег використовується для переходу на новий рядок, не
перериваючи абзац .
Приклад 3. У редакторі Notepade створіть файл sample3.htm з таким
вмістом:
<html>
<head>
<title>Приклад 3</title>
</head>
<body>
<H1>Деякі положення</H1>
<H2>Основи роботи</H2>

<P>HTML–файли розробляються на локальному диску <BR>
Іншими словами, комп'ютер, на якому виконуються роботи може і не
мати підключення до Інтернет<BR>
*.htm–файл може бути одночасно відкритий і у Notepad (або WordPad),
і у Internet Explorer. <BR>
Для того, щоб побачити зміни, що зроблені у текстовому редакторі, у
Internet Explorer, застосовується команда Обновить <BR>
</body>
</html>
<HR>
Тег <HR> описує горизонтальну лінію:
Тег може включати атрибути

SIZE

(визначає товщину лінії в пікселях)

і/або WIDTH (визначає розмах лінії в процентах від ширини екрана).
Приклад 4. У редакторі Notepade створіть файл sample4.htm колекції
горизонтальних ліній з таким вмістом:

<html>
<head>
<title>Приклад 4</title>
</head>
<body>
<H1>Колекція горизонтальних ліній</H1>
<HR SIZE=2 WIDTH=100%><BR>
<HR SIZE=4 WIDTH=50%><BR>
<HR SIZE=8 WIDTH=25%><BR>
<HR SIZE=16 WIDTH=12%><BR>
</body>
</html>

&–послідовності
Символи "<" і ">" сприймаються браузерами як початок і кінець HTML–
тегів. Для того, щоб показати ці символи на екрані в HTML використовуються
&–послідовності (символьні об'єкти або эскейп–послідовності). Браузер показує
на екрані символ "<", коли зустрічається в тексті послідовність

&lt;.

Знак ">" –

кодується послідовність &gt; (за першими буквами англійських слів greater than–
більше, ніж).
Символ "&" (амперсанд) кодується послідовністю &amp;
Послідовність лапки (") кодується послідовністю &quot;
Крапка з комою – є обов'язковими елементами &– послідовності. Крім
того, всі літери, що складають послідовність, повинні бути в нижньому
регістрі (тобто маленькі). Використання тегів типу

&QUOT;

або

&AMP;

не

допускається.
&–послідовності визначені для всіх символів з другої половини ASCII–
таблиці (куди входять і російські букви). Деякі сервери не підтримують
восьми бітну передачу даних, і тому можуть передавати символи з ASCII–
кодами вище 127 тільки у вигляді &–послідовностей.
Коментарі
Браузери ігнорують будь–який текст, що розміщений між

<!––

і ––>. Це

зручно для розміщення коментарів.
<!–– Це коментар ––>
3. Форматування шрифта
HTML допускає два підходи до шрифтового виділення фрагментів
тексту. З одного боку, можна прямо вказати, що шрифт на деякій ділянці
тексту повинен бути жирним або нахиленим, тобто змінити фізичний стиль
тексту. З іншого боку, можна помістити деякий фрагмент тексту, що має
деякий

відмінний

від

нормального

логічний

стиль,

залишивши

інтерпретацію цього стилю браузеру.
Фізичні стилі
Під фізичним стилем прийнято розуміти пряму вказівку браузеру на

модифікацію поточного шрифту. Наприклад, все, що знаходиться між тегами
<B>

і

</B>,

буде написано жирним шрифтом. Текст між мітками

<I>

і

</I>

буде написаний нахиленим шрифтом.
Текст, розміщений між тегами <TT> і </TT>, буде написаний шрифтом, що
імітує друкарську машинку,

тобто має фіксовану ширину символів.

Логічні стилі
При використанні логічних стилів автор документа не може знати
напевне, що побачить на екрані читач. Різні браузери відтворюють одні й ті ж
теги логічних стилів по–різному. Деякі браузери ігнорують деякі мітки і
показують нормальний текст замість виділеного логічним стилем. Приклади
логічних стилів.
<EM> ... </EM>
Від англійського emphasis–акцент.
<STRONG> ... </STRONG>
Від англійського strong emphasis–сильний акцент.
<CODE> ... </CODE>
Рекомендується використовувати для фрагментів вихідних текстів.
<SAMP> ... </SAMP>
Від англійського sample–взірець. Рекомендується використовувати для
демонстрації взірців повідомлень, що виводяться на екран програмами.
<KBD> ... </KBD>
Від

англійського

keyboard–клавіатура.

Рекомендується

використовувати для вказівки того, що потрібно ввести з клавіатури.
<VAR> ... </VAR>
Від англійського variable–змінна. Рекомендується використовувати для
написання імен змінних.
Приклад 5. У редакторі Notepade створіть файл sample5.htm з таким
вмістом:
<html>
<head>

<title>Приклад 5</title>
</head>
<body>
<H1>Шрифтове виділення фрагментів текста</H1>
<P> Ми знаємо, що фрагменти тексту можна виділяти
<B> жирним </B> або <I> нахиленим </I>
або <U>підкреслиним</U>
шрифтами. Крім того, можна
включати в текст фрагменти з фіксованою шириною символу
<TT>(імітація друкарської машинки)</TT></P>
<P>Існує ряд логічних стилів:</P>
<P><EM>EM – акцент </EM><BR>
<STRONG>STRONG – сильний акцент </STRONG><BR>
<CODE>CODE – для фрагментів вихідних текстів</CODE><BR>
<SAMP>SAMP – взірець </SAMP><BR>
<KBD>KBD – клавіатура</KBD><BR>
<VAR>VAR – змінна </VAR></P>
</body>
</html>
4. Організація тексту всередині документа
HTML дозволяє визначати вигляд цілих абзаців тексту. Абзаци можна
організовувати в списки, виводити їх на екран у відформотованому вигляді
тощо. Розберемо все по порядку.
Маркіровані списки: <UL> ... </UL>
Текст, розташований між мітками

<UL>

і

</UL>,

сприймається як

маркірований список. Кожен новий елемент списку починається з тегу
Наприклад, щоб створити маркірований список:


1 елемент списку;



2 елемент списку;



3 елемент списку.

<LI>.

необхідно записати такий HTML–текст:
<UL>
<LI>1 елемент списку;
<LI>1 елемент списку;
<LI>1 елемент списку;
</UL>
У тега <LI> немає парного закриваючого тегу.
Нумеровані списки: <ol> ... </ol>
Текст, розташований між мітками

<ol>

і

</ol>,

сприймається як

нумерований список. Кожен новий елемент списку починається з тегу

<LI>.

Наприклад, щоб створити нумерований список:
1 елемент списку;
2 елемент списку;
3 елемент списку.

необхідно записати такий HTML–текст:
<OL>
<LI>1 елемент списку;
<LI>2 елемент списку;
<LI>3 елемент списку;
</OL>
Приклад 6. У редакторі Notepade створіть файл sample6.htm з таким
вмістом:
<html>
<head>
<title>Приклад 6</title>
</head>
<body>
<H1>Створення маркірованих списків</H1>
<UL>
<LI>1 елемент списку; </LI>

<LI>1 елемент списку; </LI>
<LI>1 елемент списку; </LI>
</UL>
<H1>Створення нумерованих списків</H1>
<OL>
<LI>1 елемент списку; </LI>
<LI>2 елемент списку; </LI>
<LI>3 елемент списку; </LI>
</OL>
<DT>Списки визначень
<DD>Цей вид списків складніший, ніж два попередніх, але він
виглядає більш ефектно.
<P>Списки можна вбудовувати один в другий, але не
слід вбудовувати багато рівнів. </P>
<P>Всередині елемента списку може знаходитись
декілька абзаців. Всі абзаци при цьому будуть мати однакове
ліве поле. </P>
</DL>
</body>
</html>
Перегляньте результат у оглядачі.
Форматированный текст: <PRE> ... </PRE>
Текст, розміщений між мітками

<PRE>

и

</PRE>

(від англійського

preformatted–попередньо форматований), виводиться браузером на екран як
є–зі всіма пропусками, символами табуляції і кінця рядку.
Текст с отступом: <BLOCKQUOTE> ... </BLOCKQUOTE>
Текст,

розміщений

між

мітками

<BLOCKQUOTE>

і

</BLOCKQUOTE>,

виводиться браузером на екран зі збільшеним лівим полем.
5. Таблиці
Таблиці потрібні для представлення інформації в табличному виді, а

також для необхідного розміщення тексту та рисунків.
Приклад 7. У редакторі Notepade створіть файл sample7.htm.
Коментарі можна не друкувати.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Приклад 10</TITLE>
</HEAD>
<H1>Найпростіша таблиця </H1>
<TABLE BORDER=1> <!–Це початок таблиці–>
<CAPTION> <!–Це заголовок таблиці–>
У таблиці може бути заголовок
</CAPTION>
<TR> <!–Це початок першого рядка–>
<TD> <!–Це початок першої комірки–>
Перший рядок, перший стовпчик
</TD> <!–Це кінець першої комірки–>
<TD> <!–Це початок другої комірки–>
Перший рядок, другий стовпчик
</TD> <!–Це кінець другої комірки–>
</TR> <!–Це кінець першого рядка –>
<TR> <!–Це початок другого рядка–>
<TD> <!–Це початок першої комірки–>
Другий рядок, перший стовпчик
</TD> <!–Це кінець першої комірки–>
<TD> <!–Це початок другої комірки–>
Другий рядок, другий стовпчик
</TD> <!–Це кінець другої комірки–>
</TR> <!–Це кінець другого рядка–>
</TABLE> <!–Це кінець таблиці–>
</BODY>

</HTML>
Перегляньте sample7.htm у оглядачі.
Таблиця починається з тегу

<TABLE>

і закінчується тегом

</TABLE>.

Тег <TABLE> може включати атрибути:
ALIGN
Встановлює

розташування

таблиці

стосовно

полів

документа.

Припустимі значення: ALIGN=LEFT (вирівнювання вліво), ALIGN=CENTER
(вирівнювання по центрі), ALIGN=RIGHT (вирівнювання вправо).
WIDTH
Ширина таблиці. Її можна задати в пікселях (наприклад, WIDTH=400)
або у відсотках від ширини сторінки (наприклад, WIDTH=80%).
BORDER
Встановлює ширину зовнішньої рамки таблиці й комірок у пікселях
(наприклад,

BORDER=4).

Якщо

атрибут

не

встановлений,

таблиця

показується без рамки.
CELLSPACING
Встановлює відстань між рамками комірок таблиці в пікселях
(наприклад, CELLSPACING=2).
CELLPADDIN
Встановлює відстань між рамкою комірки і текстом у пікселях
(наприклад, CELLPADDING=10).
Таблиця може мати заголовок (<CAPTION>
заголовок не є обов'язковим. Тег

<CAPTION>

</CAPTION>),

хоча

може включати атрибут

ALIGN.

...

Припустимі значення: <CAPTION
ALIGN=TOP>

(заголовок міститься над таблицею) і

<CAPTION ALIGN=BOTTOM>

(заголовок міститься під таблицею).
Кожен рядок таблиці починається з тега
</TR>.

<TR>

і закінчується тегом

Мітка <TR> може включати наступні атрибути:
ALIGN
Встановлює вирівнювання тексту в комірках рядка. Припустимі

значення:

ALIGN=LEFT

(вирівнювання

вліво),

ALIGN=CENTER

(вирівнювання по центру), ALIGN=RIGHT (вирівнювання вправо).
VALIGN
Встановлює вертикальне вирівнювання тексту в комірках рядка.
Припустимі значення: VALIGN=TOP (вирівнювання по верхньому краю),
VALIGN=MIDDLE

(вирівнювання

по

центру),

VALIGN=BOTTOM

(вирівнювання по нижньому краю).
Кожна комірка таблиці починається з тега

<TD>

і закінчується

тегом </TD>. Тег <TD> може включати наступні атрибути:
NOWRAP
Присутність цього атрибуту означає, що вміст комірки повинен бути
показаний в один рядок.
COLSPAN
Встановлює "розмах" комірки по горизонталі. Наприклад, COLSPAN=3
означає, що комірка простирається на три стовпчики.
ROWSPAN
Встановлює "розмах" комірки по вертикалі. Наприклад, ROWSPAN=2
означає, що комірка займає два рядки.
ALIGN
Встановлює вирівнювання тексту в комірці. Припустимі значення:
ALIGN=LEFT (вирівнювання вліво), ALIGN=CENTER (вирівнювання по
центру), ALIGN=RIGHT (вирівнювання вправо).
VALIGN
Встановлює вертикальне вирівнювання тексту в комірці. Припустимі
значення:

VALIGN=TOP

VALIGN=MIDDLE

(вирівнювання

(вирівнювання

по

по

центру),

верхньому

краю),

VALIGN=BOTTOM

(вирівнювання по нижньому краю).
WIDTH
Встановлює ширину комірки в пікселях (наприклад, WIDTH=200).
HEIGHT

Встановлює висоту комірки в пікселях (наприклад, HEIGHT=40).
Якщо комірка таблиці порожня, навколо неї не малюється рамка. Якщо
комірка порожня, а рамка потрібна, в комірку можна ввести символьний
об'єкт

&nbsp;

(non–breaking space – пробіл, що не розриває,). Комірка як і

раніше буде порожньою, а рамка навколо неї буде.
Будь–яка комірка таблиці може містити в собі іншу таблицю.
6. Посилання на інший документ (загальні посилання)
В HTML перехід від одного фрагмента текста до іншого задається за
допомогою тега наступного вигляду:
<A HREF="[адреса переходу]">виділений фрагмент текста</A>
В якості параметра [адреса переходу] може використовуватись декілька
типів аргументів. Саме найпростіше — це задати і’мя іншого HTML–
документа, до якого потрібно перейти. Наприклад:
<A HREF="index.html">Перейти до головної сторінки</A>
Такі фрагменти HTML–текста, як правило, автоматично виділяються
кольором або оформлюються підкреслюванням. Вищезазначене посилання
при натисканні на текст "Перейти до головної сторінки" дозволить
завантажити у поточне вікно документ index.html. Якщо у адресі переходу не
вказаний каталог, перехід буде виконаний всередині поточного каталогу.
Якщо в адресі переходу не вказаний сервер, перехід буде виконаний на
поточному сервері. Якщо необхідно зіслатися на сторінку за межами
поточного каталогу, але ту, що знаходиться на поточному сервері,
записується:
<A HREF="../folder/index.htm">
Приклад 8. У редакторі Notepade модифікуйте файли sample1.htm–
sample7.htm, додавши до них навігаційні панелі. Формування горизонтальної
навігаційної панелі у документі sample1.htm може виглядати так:
…
<table>
<tr>

<td>приклад 1</td>
<td><a href=”sample2.htm”>приклад 2</a></td>
<td><a href=”sample3.htm”>приклад 3</a></td>
</tr>
</table>
…
Зверніть увагу на те, що на сторінці не створюється посилання саме на
себе.
7. Кольорове оформлення сторінок засобами HTML
Опис тегів тіла документа починається з тега ВОDУ. На відміну від
тега НЕАD, тег ВОDУ має атрибути, за допомогою яких можна задавати
колір фону, посилань, тексту.
Атрибут ВАСКGRОUND визначає колір фонового рисунку, на якому
відображається текст документа. Так, якщо джерелом для фону HTML–
документа є графічний файл image.gif, то у відкриваючому тегі тіла BODY
з'являється відповідний атрибут:
<ВОDУ ВАСКGRОUND="image.gif">
Як

видно

з

цього

прикладу,

як

значення

даного

атрибута

використовується адреса в скороченій формі URL. У даному випадку – це
адреса локального файлу.
У таблиці 2 наведені наступні атрибути тегу BODY.
Таблиця 2
Атрибути тегу BODY
Атрибут

Значення

ВGСОLОR=#FFFF Колір тіла
FF
ТЕХТ=#0000FF

Колір тексту

VLINK =#FF0000

Колір

пройдених

гіпертекстових

посилань
LINK =#00FF00

Колір гіпертекстового посилання

У даній таблиці рядок #ХХХХХХ визначає колір у термінах RGB у
шістнадцятковому представленні. Також є можливість задавати кольори за
назвою. Далі в таблиці 6.3 приведені назви кольорів, визначені в стандарті
HTML 4 і відповідні їм RGB–коди. Відзначимо, що багато сучасних
браузерів виходять за рамки стандартів і підтримують набагато більше назв
кольорів.
Таблиця 3
Назви та шістнадцяткові коди кольорів
Назва

Код

Назва

Код

Aqua

#00FFFF

Navy

#000080

Black

#000000

Olive

#808000

Blue

#0000FF

Purple

#800080

Fuchsia

#FF00FF

Red

#FF0000

Gray

#808080

Silver

#C0C0C0

Green

#008000

Teal

#008080

Lime

#00FF00

White

#FFFFFF

Maroon

#800000

Yellow

#FFFF00

Значення атрибутів у таблиці 6.2 визначають колір тексту як синій,
тіла – білий, пройденого посилання – червоний, а нового посилання –
зелений.
Застосувуються також атрибути LEFTMARGIN=n і ТОРМАRGІ=n у тегі
<ВОDУ>. Атрибут LEFTMARGIN= задає ліве поле для всієї сторінки.
ТОРМАRGІ= визначає верхнє поле. Число n –показує ширину полів в
пікселах. Наприклад, тег <ВОDУ LEFTMARGIN ="40"> створить на всій
сторінці ліве поле шириною 40 пікселів. При n рівному 0 – ліве поле
відсутнє.
Приклад 8. Покращіть кольорове оформлення сторінок. До кожної
сторінки додайте дату останнього оновлення сторінки та інформацію про
студента виконавця (курс, форма навчання, група, ПІБ).
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Застосовувані види контролю: поточний контроль під час лекційних
та лабораторних занять; підсумковий контроль для одержання студентом
залікового кредиту. Застосовувані форми контролю: захист лабораторної
роботи; залік.
Вид контролю:

1.
поточний

підсумковий

2.

3.
4.

Види оцінюваної навчальної
діяльності здобувача вищої
освіти:
присутність
на
лекційному
занятті, складання конспекту,
активна участь у процесі лекції
підготовка
та
виконання
лабораторного заняття, захист
лабораторної роботи
самостійна робота студентів
залік

Кількість
балів:

Оцінювання виконання лабораторних робіт:
№
Лабораторна
Завдання лабораторної роботи
з/п
робота
1.
Текстовий
Форматування тексту.
процесор Open Робота з таблицями.
Office (Libre
Стилі.
Office) Writer
Автотекст, автоматичні назви таблиць,
формул, рисунків тощо.
Гіперпосилання.
Разом балів:
2.
Хмара
Робота з диском Google
Google 1
Робота з календарем Google
(офісні
Робота з документами Google
доданки)
Разом балів:
3.
Хмара Google Створити власний сайт, використовуючи
2 (сайти)
пустий макет, обрати тему на свій смак.
Наповнити головну сторінку Вашого
сайту текстом, додайте ілюстрації,
таблицю та документ Вашого диску
Google.
Додайте на сайт сторінки наступних
типів: веб-сторінка, файловий менеджер,
список.
Додайте на нову сторінку сайту гаджет
Google.

7

47
20
26
Кількість
балів
1
1
1
1
1
5
1
2
2
5
0,5
0,5

1

1

№
з/п

4.

5.

6.

Лабораторна
робота

Разом балів:
Хмара Google
3 (форми).

Разом балів:
Створення вебсайту у системі
безкоштовного
хостингу
Ucoz.ua

Разом балів:
Створення
інтерактивних
ігрових
додатків для
навчання за
допомогою
сервісу
LearningApps

Завдання лабораторної роботи

Кількість
балів
1

На сторінку файлового менеджеру
викладіть текстовий документ,
зображення та відео.
Навчиться змінювати кольорове та
1
шрифтове оформлення Вашого сайту,
змінювати розташування його сторінок.
Відкрийте доступ до сайту користувачу
1
sitddpu@gmail.com, зареєструйте ваш сайт
у пошуковій системі.
6
Створити тест, який би містив
2
щонайменше 9 тестових завдань (по
одному кожного типу).
Налаштувати зберігання відповідей за
2
допомогою таблиці Google.
Налаштувати таблицю таким, щоб невірні 2
відповіди були виділені кольором.
6
Створити персональний веб-сайт.
4
За допомогою конструктора сайту
4
змінити стандартні назви сайту та меню
за тематикою сайту.
На головній сторінці розмістити основну 2
інформацію про сайт та додати 2 новини.
Наповнити контентом 2 сторінки сайту,
2
використовуючи форматований текст,
зображення, відео.
Зареєструвати сайт у пошукових
1
системах.
13
Створити обліковий запис в сервісі
LearningApps.
Створити не менше двох дидактичних
завдань з різних категорій. Принаймні
одне
завдання
повинно
містити
зображення.
Розмістити одне зі створених завдань на
своїй веб-сторінці Google чи Ucoz.
Створити власний клас, надати пароль
доступу користувачеві sitddpu.
Переконатися у роботі Ваших завданнь у
режимі оффлайн.

№
з/п
7.

Лабораторна
робота
Разом балів:
Робота з
редактором
зображень
Pixlr

Завдання лабораторної роботи
Створити базовий фон афіши.
Додати рамку.
Додати рисунок (фотографію) до афіши.
Додати текст й скачати готовий рисунок
на змінний носій (жорсткий диск) та
завантажити на диск Гугл.

Разом балів:

Кількість
балів
6
2
2
1
1

6

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за
темами за результатами поточного контролю:
Лекції
Лабораторні
Самостійна
заняття
робота
Тема
max
min
max
min
max
min
Історія
розвитку та
сучасний стан
1
0
0
0
0
0
обчислювальної
техніки.
Комп’ютерні
мережі.
1
0
0
0
0
0
Інтернет.
Захист
1
0
0
0
0
0
інформації.
Пошукові
1
0
0
0
6
0
системи.
Хмарні
1
0
28
15
0
0
технології.
Створення веб1
0
12
5
12
4
сторінок.
Елементи веб1
0
7
5
2
1
дизайну
Разом
7
0
47
20
20
5
Для складання заліку:
Модуль 1
Аудиторна робота

Модуль 2
Самостійна
робота

Модуль 3
Залікова
Остаточний
оцінка
бал
(Підсумковий
контроль)

Змістовий
модуль І

Змістовий
модуль II

20 балів

26 балів

100

Т1 Т2 Т3 Т4 Т4 Т5 Т6
54 бали
74 бали
Шкала оцінювання: національна та ECTS
За 100-бальною шкалою
За державною (національною) шкалою
90 – 100 балів
відмінно
89 – 75 балів
добре
60 – 74 балів
задовільно
26 – 59 балів
незадовільно (повторне складання заліку)
0 – 25 балів
незадовільно (повторне вивчення дисципліни)
Під час складання заліку кожен здобувач одержує чотири теоретичні
питання (із наведених нижче) та письмово відповідає на них. Кожне питання
оцінюється у 6,25 бала максимально. Таким чином, кожен здобувач може
одержати до 26 балів включно.
Критерії оцінювання відповідей на питання до заліку
Відсутність відповіді не оцінюється взагалі.
1 бал виставляється, якщо є визначення головного питання, але воно не
розкрите і не пояснене.
2 – 3 бали виставляються за відповідь, у якій не виявлено розуміння
основного змісту навчального матеріалу або в якій допущено кілька суттєвих
помилок.
4 – 4,5 бали виставляється за повну відповідь, у якій допущено суттєву
помилку, або відповідь неповна, нелогічна.
4,6 – 5,75 бали оцінюється повна і правильна відповідь на підставі
вивчених теорій, правил тощо, матеріал викладено в певній логічній
послідовності, водночас виявлено два-три несуттєві помилки.
5,76 – 6,25 балів виставляється за правильну і повну відповідь, у якій
наведені приклади для пояснення теоретичних положень, принципів тощо, є
особистий погляд, аргументований і підкріплений науковими теоріями.

Перелік питань, які виносяться на підсумковий контроль знань
здобувачів вищої освіти
1. Який смисл вкладається в поняття «інформаційна технологія»?
2. Що розуміють під інтерфейсом користувача?
3. Що таке інформація? Якими властивостями вона володіє?
4. Що таке інформаційна система?
5. З яких етапів складається робота інформаційних систем?
6. Принципи сучасної архітектури комп'ютера?
7. Методи класифікації комп'ютерів. Класифікація за призначенням.
8. Персональні

комп'ютери.

Класифікація

за

міжнародним

сертифікаційним стандартом.
9. В чому полягає виконання програм центральним процесором?
10.Які основні параметри процесора? Що характеризує тактова частота і в
яких одиницях она вимірюється?
11.Що таке кеш-пам'ять? Які є рівні кеш-пам'яті?
12.Для чого призначені шини? Які є типи шин?
13.Які шинні інтерфейси материнської плати ви знаєте?
14.Чим відрізняється оперативна пам'ять від постійної пам'яті?
15.Що таке RISC-процесори? В чому полягає їх відмінність від CISCпроцесорів?
16.В якій пам'яті зберігаються програми BIOS?
17.Яка інформація зберігається в енергонезалежній пам'яті?
18.Які ви знаєте типи оперативної пам'яті? Яка між ними різниця?
19.Що таке зовнішня пам'ять? Які різновиди зовнішньої пам'яті ви знаєте?
20.Що таке жорсткий диск? Для чого він призначений? Яку ємність мають
сучасні вінчестери?
21.Яким чином здійснюються операції читання і запису в НЖМД?
22.В чому полягає операція форматування магнітних дисків?
23.Які є типи стандартних дискових інтерфейсів?
24.Які параметри впливають на швидкодію вінчестера? Яким чином?

25.Які ви знаєте різновиди накопичувачів на оптичних дисках? Чим вони
різняться між собою?
26.Яким чином відбувається зчитування інформації з компакт-дисків?
27.В чому вимірюється швидкість передачі даних в накопичувачах на
оптичних носіях?
28.Які пристрої введення-виведення утворюють найпростіший інтерфейс
користувача?
29.Яким чином функціонують монітори з електронно-променевою
трубкою? Дисплеї на рідких кристалах?
30.Що означає вираз "роздільна здатність монітора складає 1024х768"?
31.Які споживчі параметри моніторів ви знаєте?
32.Що таке відеоадаптер? Для чого він призначений?
33.За допомогою клавіш якої групи можна ввести розширений код ASCII?
34.Чому маніпулятор 'миша' вимагає для своєї роботи наявності драйвера?
Як працює драйвер миші?
35.Які функції виконують модеми?
36.Які фактори впливають на вибір типу модему?
37.Що прийнято розуміти під терміном 'software'?
38.На які рівні поділяється програмне забезпечення?
39.Сукупність програм якого рівня утворюють ядро операційної системи?
40.Які функції виконує ядро операційної системи?
41.Для чого призначені програми базового рівня?
42.Які класи програм службового рівня ви знаєте?
43.За допомогою програм якого класу можна здійснювати введення,
редагування та оформлення текстових даних?
44.Які ви знаєте категорії графічних редакторів?
45.Що таке архів? Які програмні засоби називаються архіваторами?
46.Яка існує залежність між коефіцієнтом стиснення та ефективністю
методу стиснення?
47.Які ви знаєте програми-архіватори? Коротко охарактеризуйте їх.

48.Що таке комп'ютерний вірус?
49.Яким чином вірус заражує комп'ютер?
50.Яким чином діють комп'ютерні віруси?
51.Які ви знаєте джерела зараження комп'ютерним вірусом?
52.За якими ознаками можна виявити факт зараження комп'ютерним
вірусом?
53.Які ви знаєте типи вірусів? Які деструктивні дії вони здійснюють?
54.Які заходи рекомендується вживати, щоб запобігти зараженню
комп'ютерним вірусом?
55.Що таке антивірус? Які типи антивірусів ви знаєте?
56.Наведіть приклади антивірусних програм. Коротко охарактеризуйте їх.
57.Що таке комп'ютерна графіка? Сфери застосування комп'ютерної
графіки?
58.Класифікація комп'ютерної графіки?
59.Визначення растрової графіки? Що є основним при створенні
зображення?
60.Переваги та недоліки растрової графіки? Популярні редактори
растрової графіки?
61.Визначення векторної графіки? Що є основним при створенні
зображення?
62.Переваги та недоліки векторної графіки? Популярні редактори
векторної графіки?
63.Визначення фрактальної графіки? Популярні редактори фрактальної
графіки?
64.Для чого призначена тривимірна графіка?
65.Області використання тривимірної графіки?
66.Який принцип лежить в основі мережевих послуг Internet?
67.Які послуги забезпечує сервіс FTP?
68.Для чого призначена електронна пошта?
69.Що таке Web-сайт? З чого він складається?

70.Для чого використовується мова гіпертекстової розмітки HTML?
71.Що таке провайдер? Які функції виконують провайдери?
72.Які функції виконує proxy-сервер?
73.За яким принципом формуються назви ресурсів в мережі Internet?
74.За яким принципом формуються адреси електронної пошти?

