
ІНСТРУКЦІЯ ПІДПИСУВАННЯ КУРСУ  

 

І. ПІДПИС назви курсу і заповнення у вікні анотації 

1. Відкрити електронний курс. 

2. Обираємо НАЛАШТУВАННЯ (праворуч шестерню). 

 

3. Вибрати з випадаючого списку    РЕДАГУВАТИ ПАРАМЕТРИ. 

 



4. У верхній стрічці Повна назва курсу вписуємо назву курсу як в 

навчальному плані, пробіл, косу риску, пробіл доц. чи проф. і Прізвище та 

ініціали викладача. 

5. У другі стрічці Коротка назва курсу вписуємо назву курсу скорочено, 

якщо вона довга. 

6. У вікні  «Анотація курсу» вписуємо всі дані.  

 

ЗРАЗОК: 

Викладач: Гевко Ігор Васильович - доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:  

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2760-hevko-
ihor-vasylovych 

Електронний курс призначено для аспірантів 

 Мета:    

Ключові слова:    

можна скопіювати і замінити своїми даними. 

http://tnpu.edu.ua/faculty/IPF/hevko_ihor.php
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2760-hevko-ihor-vasylovych
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2760-hevko-ihor-vasylovych


7.  інформація про викладача з посиланням на сайт ТНПУ 

http://tnpu.edu.ua/faculty/ (копіюємо стрічку із своїми даними на сторінці 

кафедри яка і є посиланням) 

 

Заходимо на сайт університету http://tnpu.edu.ua 

 

 

Відкриваємо сторінку кафедри. Виділяємо і копіюємо дані про викладача

 

http://tnpu.edu.ua/faculty/
http://tnpu.edu.ua/


Вставляємо у вікно анотації курсу після слова Викладач: 

 

8.  посилання на викладача як науковця (особиста сторінка на сайті 

бібліотеки ТНПУ) http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu 

Заходимо на сайт університету http://tnpu.edu.ua  обираємо Бібліотека 

 

Заходимо на вкладку Наукометрія / Науковці ТНПУ 

 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu
http://tnpu.edu.ua/


Обираємо букву, на яку починається прізвище викладача 

 

Шукаємо прізвище. Копіюємо стрічку – посилання на цю сторінку: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2760-hevko-ihor-

vasylovych 

 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2760-hevko-ihor-vasylovych
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2760-hevko-ihor-vasylovych


Вставляємо після слів Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:  

 

9.  Прописуємо для кого цей курс; 

10. Вибіркова дисципліна циклу професійної чи загальної підготовки; 

11. мету курсу; 

12. ключові слова. 

13. Копіюємо всі дані з цього вікна і зберігаємо тимчасово в WORD для 

подальшого вставляння в інші курси. 

14. Натиснути кнопку внизу сторінки Зберегти і показати 

 

Готово: 

 



ІІ. НАПИС в середині курсу 

1. Обираємо НАЛАШТУВАННЯ (праворуч шестерню). Із випадаючого списку 

натискаємо на РЕДАГУВАТИ (з олівчиком). 

 

2. Натискаємо Додати діяльність або ресурс. 

 



3.  Вибираємо Напис. Натискаємо кнопку Додати 

 

4. В це вікно вставляємо вже готовий наш текст і витираємо лишнє. 

Зберігаємо. 

 

 

 



Готово 

 

 

Студенти повинні знати свого викладача. Також можуть робити 

посилання на статті викладача. 

 

P.S. Дуже часто студенти не знають свого викладача не то що в лице, 

а й по імені чи по батькові. Особливо коли вчимось дистанційно. 


