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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Здобувачі вищої освітимають дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. Здобувачі 

вищої освітимають опрацювати всі лекційні талабораторні заняття курсу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати презентації та завдання до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем чи питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його 

тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Комп’ютерні технології в хімії. Основи технології створення електронних 

презентацій, векторної графіки, обробка результатів хімічного 

експерименту. Розробка та проведення тестування, використовуючи готові 

програми-оболонки, комп’ютерне тестування, створювати презентації, 

використовуючи редактор презентації Power Point;Набуття практичних 

навичок з основних питань сучасних інформаційних комп’ютерних 

технологій. 

Чому це треба вивчати?  Курс дисципліни спрямований на формування у здобувачів вищої освіти 

поняття про основи сучасних серверних комп’ютерних технологій, 

поглиблене розуміння, теоретичну підготовку та деякі практичні навички з 

основних питань сучасних інформаційних комп’ютерних технологій. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих рішень. 

Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету 

для інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу, робити презентації та повідомлення. 
Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для 

екологічних досліджень. 

Зміст дисципліни Інформаційні комп’ютерні технології   

Інформаційні технології у викладанні природничих дисциплін. 

Методика застосування комп’ютерних демонстрацій Microsoft PowerPoint на 

уроках хімії. 

Методика застосування комп’ютерних демонстрацій на уроках хімії Chem 
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3D Pro, «Збери молекулу». 

Методика застосування комп’ютерних тестових програм Test-W2_UK на 

уроках хімії. 

Методика застосування комп’ютерних технологій програми 

acd_chemsketch_ver_12 для демонстрації структурних хімічних формул. 

Методика застосування комп’ютерних технологій у позаурочній роботі з 

хімії. 

Обов’язкові завдання 1.Формування навичок самостійної роботи з комп’ютерними технологіями в 

хімії. 

2. Вивчення технології створення електронних презентацій, векторної 

графіки, обробка результатів хімічного експерименту. 

3. Вивчення роботи в комп’ютерних віртуальних лабораторіях. 

4.Набуття вміння планування структури уроку або позаурочного заходу із 

застосуванням комп’ютерної техніки. 

5. Освоєння технології створення електронних презентацій, векторної 

графіки. 

6.Набуття навичок обробки текстової, цифрової, графічної та звукової 

інформації за допомогою відповідних процесорів і редакторів для 

підготовки дидактичних матеріалів. 

7.Формування навичок використання на заняттях програми: ChemLand, 

“Хімія для всіх”, Chem 3DPro,  CrystalDesigner,  “Збери молекулу” та ін.. 

8.Освоєння технології розробляти тести, використовуючи готові програми-

оболонки або самостійно і проводити комп’ютерне тестування, створювати 

слайди, використовуючи редактор презентації Power Point. 

9. Набуття вміння демонструвати презентації на заняттях, працювати з 

інтерактивними дошками. 

Міждисциплінарні зв’язки Інформатика, загальна хімія, неорганічна хімія, біологічна хімія. 
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Поточний контроль Виконання завдань  лабораторних робіт, тестування, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Залік. У період карантину на плантформіMoodle та відеоконференції Zoom. 


