
Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів  спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

Група Викладач, дисципліна 

Дата 

Кількість 

годин 

Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

І-31 Основи 

алгоритмізації та 

програмування 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

07.04.2020 

   2 год 
ЛПЗ №39    Типізовані 

файли у Delphi 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1KYFz36__DF9Xc9LhpK_LBIB-

hCjhK4rw 

Відеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=emR2NzsNV6E 

Переглянути відеоурок  

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

 

08.04.2020 

2 год 

Тема. Процедури і функції 

1. Підпрограми 

2. Процедури користувача 

3. Функції користувача 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни,  с. 89-93 

https://drive.google.com/open?id=

1-gv0-

0Ye5NsmMv964DHf71CWZ6PB

OCYA  

Презентація до теми: 

https://drive.google.com/open?id=

1KSTlgGx8MWtrCZLGH7qyoZ

QRFjiRsiyC 

Переглянути презентацію 

 

Опрацювати тему 

 

Законспектувати тему та 

надіслати фото конспекту 

13.04.2020 

6 год 

Навчальна практика з 

дисципліни 

Створення простого 

додатка, що реалізує 

лінійний обчислювальний 

процес 

Нечипоренко А.Ю.. Методичні 

рекомендації для проведення 

навчальної практики з 

дисципліни ОАП 

https://drive.google.com/open?id=

1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGz

NvrP_EJ 

Виконати практичне завдання 

№1  

 

Оформити та надіслати звіт по 

виконаній роботі 

14.04.2020 

6 год 
Навчальна практика з 

дисципліни 

Створення простого 

додатка, що реалізує 

розгалужений 

обчислювальний процес 

Нечипоренко А.Ю.. Методичні 

рекомендації для проведення 

навчальної практики з 

дисципліни ОАП 

https://drive.google.com/open?id=

1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGz

NvrP_EJ 

Виконати практичне завдання 

№2 

 

Оформити та надіслати звіт по 

виконаній роботі 

15.04.2020 Навчальна практика з Нечипоренко А.Ю.. Методичні Виконати практичне завдання 

https://drive.google.com/open?id=1KYFz36__DF9Xc9LhpK_LBIB-hCjhK4rw
https://drive.google.com/open?id=1KYFz36__DF9Xc9LhpK_LBIB-hCjhK4rw
https://drive.google.com/open?id=1KYFz36__DF9Xc9LhpK_LBIB-hCjhK4rw
https://www.youtube.com/watch?v=emR2NzsNV6E
https://www.youtube.com/watch?v=emR2NzsNV6E
https://drive.google.com/open?id=1-gv0-0Ye5NsmMv964DHf71CWZ6PBOCYA
https://drive.google.com/open?id=1-gv0-0Ye5NsmMv964DHf71CWZ6PBOCYA
https://drive.google.com/open?id=1-gv0-0Ye5NsmMv964DHf71CWZ6PBOCYA
https://drive.google.com/open?id=1-gv0-0Ye5NsmMv964DHf71CWZ6PBOCYA
https://drive.google.com/open?id=1KSTlgGx8MWtrCZLGH7qyoZQRFjiRsiyC
https://drive.google.com/open?id=1KSTlgGx8MWtrCZLGH7qyoZQRFjiRsiyC
https://drive.google.com/open?id=1KSTlgGx8MWtrCZLGH7qyoZQRFjiRsiyC
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ


6 год дисципліни 

Створення простого 

додатка, що реалізує 

циклічний обчислювальний 

процес 

рекомендації для проведення 

навчальної практики з 

дисципліни ОАП 

https://drive.google.com/open?id=

1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGz

NvrP_EJ 

№3 

 

Оформити та надіслати звіт по 

виконаній роботі 

16.04.2020 

6 год 

Навчальна практика з 

дисципліни 

Створення простого додатка 

для роботи з масивами 

Нечипоренко А.Ю.. Методичні 

рекомендації для проведення 

навчальної практики з 

дисципліни ОАП 

https://drive.google.com/open?id=

1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGz

NvrP_EJ 

Виконати практичне завдання 

№4 

 

Оформити та надіслати звіт по 

виконаній роботі 

17.04.2020 

6 год 
Навчальна практика з 

дисципліни 

Створення простого додатка 

для роботи з масивами та 

текстовими файлами 

Нечипоренко А.Ю.. Методичні 

рекомендації для проведення 

навчальної практики з 

дисципліни ОАП 

https://drive.google.com/open?id=

1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGz

NvrP_EJ 

Виконати практичне завдання 

№5 

 

Оформити та надіслати звіт по 

виконаній роботі 

І-21 Інтернет-технології 

в інформаційній 

діяльності 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

09.04.2020 

2 год 

Тема. Всесвітня павутина 

WWW та основні поняття. 

Огляд популярних web-

браузерів 

1. Основні поняття WWW 

2. Огляд браузерів 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни,  с. 42-47 

https://drive.google.com/open?id=

1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwr

BbJTTq1F2B 

Законспектувати тему 

 

Надіслати фото конспектів 

 

23.04.2020 

2 год 
Тема. Пошук інформації в 

Інтернеті 

1. Способи пошуку інформації 

в Інтернеті 

2. Формулювання запиту для 

пошукової системи 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни,  с. 48-51 

https://drive.google.com/open?id=

1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwr

BbJTTq1F2B 

Законспектувати тему 

 

Надіслати фото конспектів 

І-21 Офісні системи та 

електронний 

документообіг 

07.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №5 Створення 

шаблонів заяв, актів, 

довідок 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1L8uEbr6vM95CsYHylqYX3AU

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1DnZOfKy1rfyhg3EOIc2a73JGzNvrP_EJ
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1L8uEbr6vM95CsYHylqYX3AUiCou3aH9h
https://drive.google.com/open?id=1L8uEbr6vM95CsYHylqYX3AUiCou3aH9h


Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

iCou3aH9h 

09.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №6 Створення 

шаблонів податкових 

накладних, службових 

листів, гарантійних листів  

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1usx2kd0m8EJvgev4psX9BqgoL

Fhlg-gY 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

16.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №7 Автоматизована 

підготовка подібних листів 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1_6N67m4calBBkdioNbnSQuYjr

vO6sAsm 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

21.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №8 Автоматизація 

розрахунків із обліку 

наявності та руху товарів на 

складі із застосуванням 

створеного шаблону форми 

первинного документу 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1XkylAcyP1ev4PMY5FmG2C-

JosOUuvSIy 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

23.04.2020 

2 год 
Тема. Можливості роботи в 

MS Excel з електронними 

документами 

1. Електронні таблиці 

2. Фільтрація даних 

3. MS Query 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 125-135 

https://drive.google.com/open?id=

18pD_B1biwb8Ppd-

fDd2sgkmDm1k8V3Zu 

Опрацювати тему 

 

Пригадати основи роботи з 

табличним процесором MS Excel 

І-21 

 

Захист інформації на 

підприємстві 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

08.04.2020 

2 год 

ЛПЗ №8 Шифрування даних 

з використанням 

багатоалфавітної 

криптосистеми Віжинера 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1doNcJXlvp3cs3HTr1h_i125Fzyh

jKzvx 

Відеоурок: 
https://youtu.be/_rMbL2juv7g 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

09.04.2020 

2 год 

ЛПЗ №9 Шифрування даних 

з використанням 

багаторівневої 

криптосистеми ГОСТ 28147-

89 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1_TRa-nkpmSN391ajoEpxdUI4-

Kp_JT-U 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

22.04.2020 

2 год 

ЛПЗ №10 Розробка 

комбінованого шифру на 

основі шифру Хілла та Rail 

Fеnce 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=

1LglY-

qteY5xxUia3eJh9bMJ6qv0EJY1c 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

Підготуватись до самостійної 

роботи з теми Характеристика 

комбінованих шифрів 

 

https://drive.google.com/open?id=1L8uEbr6vM95CsYHylqYX3AUiCou3aH9h
https://drive.google.com/open?id=1usx2kd0m8EJvgev4psX9BqgoLFhlg-gY
https://drive.google.com/open?id=1usx2kd0m8EJvgev4psX9BqgoLFhlg-gY
https://drive.google.com/open?id=1usx2kd0m8EJvgev4psX9BqgoLFhlg-gY
https://drive.google.com/open?id=1_6N67m4calBBkdioNbnSQuYjrvO6sAsm
https://drive.google.com/open?id=1_6N67m4calBBkdioNbnSQuYjrvO6sAsm
https://drive.google.com/open?id=1_6N67m4calBBkdioNbnSQuYjrvO6sAsm
https://drive.google.com/open?id=1XkylAcyP1ev4PMY5FmG2C-JosOUuvSIy
https://drive.google.com/open?id=1XkylAcyP1ev4PMY5FmG2C-JosOUuvSIy
https://drive.google.com/open?id=1XkylAcyP1ev4PMY5FmG2C-JosOUuvSIy
https://drive.google.com/open?id=18pD_B1biwb8Ppd-fDd2sgkmDm1k8V3Zu
https://drive.google.com/open?id=18pD_B1biwb8Ppd-fDd2sgkmDm1k8V3Zu
https://drive.google.com/open?id=18pD_B1biwb8Ppd-fDd2sgkmDm1k8V3Zu
https://drive.google.com/open?id=1doNcJXlvp3cs3HTr1h_i125FzyhjKzvx
https://drive.google.com/open?id=1doNcJXlvp3cs3HTr1h_i125FzyhjKzvx
https://drive.google.com/open?id=1doNcJXlvp3cs3HTr1h_i125FzyhjKzvx
https://youtu.be/_rMbL2juv7g
https://drive.google.com/open?id=1_TRa-nkpmSN391ajoEpxdUI4-Kp_JT-U
https://drive.google.com/open?id=1_TRa-nkpmSN391ajoEpxdUI4-Kp_JT-U
https://drive.google.com/open?id=1_TRa-nkpmSN391ajoEpxdUI4-Kp_JT-U
https://drive.google.com/open?id=1LglY-qteY5xxUia3eJh9bMJ6qv0EJY1c
https://drive.google.com/open?id=1LglY-qteY5xxUia3eJh9bMJ6qv0EJY1c
https://drive.google.com/open?id=1LglY-qteY5xxUia3eJh9bMJ6qv0EJY1c


23.04.2020 

2 год 

Тема 12 Криптоаналітичні 

методи розкриття 

1. Загальні поняття та історія 

криптоаналізу 

2. Класифікація методів 

криптоаналізу 

3. Характеристика методів 

криптоаналізу 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 66-69 

https://drive.google.com/open?id=

1IR2XeznO0_HRL39ZaAKcr_xl

UhTXDHxa 

Законспектувати тему 

Надіслати фото конспектів 

 Виконати самостійну роботу з 

теми Характеристика 

комбінованих шифрів 

https://drive.google.com/open?id=1c-
8iZidVOxltkgUb4WIEjPhTQ7p48Gtu 

І-21 

 

 

Економіка 

підприємств  

Бащенко Н.І. 

0965844800 

Nadia1896@ meta.ua. 

9.04.2020 

2 год 

Тема. Інвестиції аграрних 

підприємств. 

1 Інвестиції їх види та 

характеристика . 

2 Склад і структура інвестицій  

3. Інвестиційна стратегія 

підприємства 

4. Оцінка економічної 

ефективності інвестицій  

І. Бойчик  «Економіка 

підприємства» 

с 216-246 

Опорний конспект. Тези 

15.04.2020 

2 год 
ПР7 Визначення показників 

економічної ефективності 

інвестицій  

Робочий зошит 1 Визначити економічну 

ефективність інвестицій 

2 Порівняти показники 

економічної ефективності 

індустріальної технології і 

звичайної. 

16.04.2020 

2год 
Тема. Інтенсифікація 

виробництва та НТП 

1 Суть інтенсифікації та 

показники рівня 

інтенсифікації  

2 Економічна ефективність 

інтенсифік  

3. Основні напрями 

інтенсифікації та НТП 

П.П. Руснак «Економіка с.г» 

С 120-132 

Опорний конспект.мТези 

23.04.2020 

2 год 

ПР8 Визначення показників 

рівня та економічної 

ефективності інтенсифікації 

Робочий зошит 1. Розрахувати показники рівня 

інтенсифікації 

2. Визначити економічну 

інтенсифікацію с/г виробництва 

https://drive.google.com/open?id=1IR2XeznO0_HRL39ZaAKcr_xlUhTXDHxa
https://drive.google.com/open?id=1IR2XeznO0_HRL39ZaAKcr_xlUhTXDHxa
https://drive.google.com/open?id=1IR2XeznO0_HRL39ZaAKcr_xlUhTXDHxa
https://drive.google.com/open?id=1c-8iZidVOxltkgUb4WIEjPhTQ7p48Gtu
https://drive.google.com/open?id=1c-8iZidVOxltkgUb4WIEjPhTQ7p48Gtu


І-21 Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Лелека А. І. 

0971368525 

lelekaanastasia@gmail.

com 

10.04.2020 

2 год 

Тема: Особливості  

використання числівників, 

прийменників у 

професійному мовленні. 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., випр. і 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

17.04.2020 

2 год 

Теми: Загальні вимоги до 

складання документів 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., випр. і 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

24.04.2020 

2 год 

Тема: Укладання 

документів щодо особового 

складу. 

Шевчук, Світлана 

Володимирівна. 

Українська мова за 

професійним спрямуванням : 

підручник / С. В. Шевчук, І. В. 

Клименко. – 2-ге вид., випр. і 

допов. – Київ: Алерта, 2011. – 

694 c. 

1.Законспектувати тему. 

2.Виконати вправи на 

закріплення матеріалу. 

І-31 Електронна 

комерція  
Григоренко О.В. 

 

07.04.2020 

2 год 

Практична робота № 4 

Тема: Ефективність 

реклами 

Інструкційна картка виконання 

роботи 

Набути практичних навиків 

розрахунку  реклами в Internet 

 

09.04.020 

2 год 
Практична робота № 5 

Тема Організація і 

технологія роботи Internet-

магазину 

Інструкційна картка виконання 

роботи 

Набути практичних навиків  

організації і технології роботи 

Internet-магазину 

 

10.04.020 

2 год 
Практична №6 

Тема : Система електронних 

платежів 

Інструкційна картка виконання 

роботи 

Набути практичних навиків  

системи електронних платежів 

 



І-21 Інформатика та 

комп’ютерна 

техніка 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.co

m 

6.04.2020 

2 год 

ЛПЗ Створення запитів в 

MS Access 2010 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id=

1Srd3zg62kQHNmPy9UREOcO6

Vy_c4LeiE 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?

v=MsesWbfn6GU 

https://www.youtube.com/watch?

v=aPJFz22JQHo 

Переглянути відеоуроки 

 

Виконати завдання інструкційної 

карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

13.04.2020 

2 год 
ЛПЗ Створення звітів в MS 

Access 2010 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id=

1qAkE31ajGAqI-

EmkoAZZFmLTGYfk02De 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?

v=qDu4F0G1atA 

https://www.youtube.com/watch?

v=7_U028IYvpM 

 

Переглянути відеоуроки 

 

Виконати завдання інструкційної 

карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

І-31 Інформаційні 

системи і технології 

на підприємстві 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.co

m 

06.04.2020 

2 год 
Лекція  

Тема 10. Автоматизація 

процесів бізнес-планування 

інвестиційних проектів і 

стратегічного оцінювання 

 

Теоретичний матеріал: 

https://drive.google.com/open?id=

15pigqtsdaHYTJH-

wHPHcM0y3ZhUBmYFQ 

Презентація: 
https://drive.google.com/open?id=

1Y7GbWFqRP2Pnd2Dn3xw7xgs

dcBQ6-D7O 

Опрацювати теоретичний 

матеріал 

 

Дати відповіді на контрольні 

запитання  

Пройти тестування: 

https://onlinetestpad.com/hofehsqj4

im4u  

08.04.2020 

2 год 
ЛПЗ «Аналіз ефективності 

інвестиційного проекту та 

розробка бізнес-плану в 

системі Project Expert» 

 

Теоретичний матеріал: 

https://drive.google.com/open?id=

1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesV

KgxIa-fZ 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id=

1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcf

PBsvsj 

Індивідуальні завдання: 

https://drive.google.com/open?id=

Переглянути відеоуроки 

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал 

 

Почати виконувати завдання 

інструкційної карти  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Srd3zg62kQHNmPy9UREOcO6Vy_c4LeiE
https://drive.google.com/open?id=1Srd3zg62kQHNmPy9UREOcO6Vy_c4LeiE
https://drive.google.com/open?id=1Srd3zg62kQHNmPy9UREOcO6Vy_c4LeiE
https://www.youtube.com/watch?v=MsesWbfn6GU
https://www.youtube.com/watch?v=MsesWbfn6GU
https://www.youtube.com/watch?v=aPJFz22JQHo
https://www.youtube.com/watch?v=aPJFz22JQHo
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1qAkE31ajGAqI-EmkoAZZFmLTGYfk02De
https://drive.google.com/open?id=1qAkE31ajGAqI-EmkoAZZFmLTGYfk02De
https://drive.google.com/open?id=1qAkE31ajGAqI-EmkoAZZFmLTGYfk02De
https://www.youtube.com/watch?v=qDu4F0G1atA
https://www.youtube.com/watch?v=qDu4F0G1atA
https://www.youtube.com/watch?v=7_U028IYvpM
https://www.youtube.com/watch?v=7_U028IYvpM
mailto:balanchuktat@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=15pigqtsdaHYTJH-wHPHcM0y3ZhUBmYFQ
https://drive.google.com/open?id=15pigqtsdaHYTJH-wHPHcM0y3ZhUBmYFQ
https://drive.google.com/open?id=15pigqtsdaHYTJH-wHPHcM0y3ZhUBmYFQ
https://drive.google.com/open?id=1Y7GbWFqRP2Pnd2Dn3xw7xgsdcBQ6-D7O
https://drive.google.com/open?id=1Y7GbWFqRP2Pnd2Dn3xw7xgsdcBQ6-D7O
https://drive.google.com/open?id=1Y7GbWFqRP2Pnd2Dn3xw7xgsdcBQ6-D7O
https://drive.google.com/open?id=1Y7GbWFqRP2Pnd2Dn3xw7xgsdcBQ6-D7O
https://onlinetestpad.com/hofehsqj4im4u
https://onlinetestpad.com/hofehsqj4im4u
https://drive.google.com/open?id=1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesVKgxIa-fZ
https://drive.google.com/open?id=1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesVKgxIa-fZ
https://drive.google.com/open?id=1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesVKgxIa-fZ
https://drive.google.com/open?id=1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcfPBsvsj
https://drive.google.com/open?id=1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcfPBsvsj
https://drive.google.com/open?id=1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcfPBsvsj
https://drive.google.com/open?id=1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJwb0wXYlT-UQ


1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJw

b0wXYlT-UQ 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?

v=dnE13EN8kQA 

https://www.youtube.com/watch?

v=oPkMPnDQH8c 

https://www.youtube.com/watch?

v=Mz5xJsueWWs 

https://www.youtube.com/watch?

v=bM_PU9OdpXw 

10.04.2020 

2 год 
ЛПЗ «Аналіз ефективності 

інвестиційного проекту та 

розробка бізнес-плану в 

системі Project Expert» 

 

Теоретичний матеріал: 

https://drive.google.com/open?id=

1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesV

KgxIa-fZ 

Інструкційна картка: 

https://drive.google.com/open?id=

1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcf

PBsvsj 

Індивідуальні завдання: 

https://drive.google.com/open?id=

1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJw

b0wXYlT-UQ 

Відеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?

v=dnE13EN8kQA 

https://www.youtube.com/watch?

v=oPkMPnDQH8c 

https://www.youtube.com/watch?

v=Mz5xJsueWWs 

https://www.youtube.com/watch?

v=bM_PU9OdpXw 

Переглянути відеоуроки 

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал 

 

Закінчити виконання завдань 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

21.04.2020 

8 год 

Навчальна практика з 

дисципліни  
 

Використання текстового 

процесору MS Word для 

Робоча програма практики: 

https://drive.google.com/open?id=

1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcy

CvF_V8gnH 

Завдання для проведення 

В папці з відкритим доступом 

власного гугл-диску створити 

папку «ПРАКТИКА ІСТП» 

 

В папці практики створити папку 

https://drive.google.com/open?id=1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJwb0wXYlT-UQ
https://drive.google.com/open?id=1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJwb0wXYlT-UQ
https://www.youtube.com/watch?v=dnE13EN8kQA
https://www.youtube.com/watch?v=dnE13EN8kQA
https://www.youtube.com/watch?v=oPkMPnDQH8c
https://www.youtube.com/watch?v=oPkMPnDQH8c
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5xJsueWWs
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5xJsueWWs
https://www.youtube.com/watch?v=bM_PU9OdpXw
https://www.youtube.com/watch?v=bM_PU9OdpXw
https://drive.google.com/open?id=1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesVKgxIa-fZ
https://drive.google.com/open?id=1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesVKgxIa-fZ
https://drive.google.com/open?id=1KSyUVPD1s79xibK_zS41cesVKgxIa-fZ
https://drive.google.com/open?id=1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcfPBsvsj
https://drive.google.com/open?id=1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcfPBsvsj
https://drive.google.com/open?id=1bSoNHXI5xziqhSoUtWl7T6blcfPBsvsj
https://drive.google.com/open?id=1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJwb0wXYlT-UQ
https://drive.google.com/open?id=1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJwb0wXYlT-UQ
https://drive.google.com/open?id=1QvMku2YQlkowRVKLp5PoJwb0wXYlT-UQ
https://www.youtube.com/watch?v=dnE13EN8kQA
https://www.youtube.com/watch?v=dnE13EN8kQA
https://www.youtube.com/watch?v=oPkMPnDQH8c
https://www.youtube.com/watch?v=oPkMPnDQH8c
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5xJsueWWs
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5xJsueWWs
https://www.youtube.com/watch?v=bM_PU9OdpXw
https://www.youtube.com/watch?v=bM_PU9OdpXw
mailto:balanchuktat@gmail.com
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https://drive.google.com/open?id=1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcyCvF_V8gnH


створення та обробки 

документів 

 

практики: 

https://drive.google.com/open?id=

1Xdig-

y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y 

Архів ілюстрацій для 

закачування: 

https://drive.google.com/open?id=

1BcyxHnowyDEaCLYF5VCW5

MyvoNzgsp3s 

Зразок титульної сторінки звіту: 

https://drive.google.com/open?id=

1t99UluAyhuo6h5Qlpx3qSGdllP

nSgrns 

MS Word 

 

Виконати завдання 1-4 теми MS 

Word  

 

Виконані завдання зберігати в 

папці MS Word і надавати до 

кожного файлу повний доступ 

викладачу за адресою: 

balanchuktat@gmail.com 

 

 

22.04.2020 

8 год 
Навчальна практика з 

дисципліни 

 

Побудова економічної моделі 

обробки даних засобами 

СУБД MS Access 

 

Робоча програма практики: 

https://drive.google.com/open?id=

1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcy

CvF_V8gnH 

Завдання для проведення 

практики: 

https://drive.google.com/open?id=

1Xdig-

y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y 

Архів ілюстрацій для 

закачування: 

https://drive.google.com/open?id=

1BcyxHnowyDEaCLYF5VCW5

MyvoNzgsp3s 

Зразок титульної сторінки звіту: 

https://drive.google.com/open?id=

1t99UluAyhuo6h5Qlpx3qSGdllP

nSgrns 

В папці практики створити папку 

MS Access 

 

Виконати завдання 1-2 теми MS 

Access 

 

Виконані завдання зберігати в 

папці MS Access і надавати до 

кожного файлу повний доступ 

викладачу за адресою: 

balanchuktat@gmail.com 

 

 

23.04.2020 

8 год 
Навчальна практика з 

дисципліни 

 

Розв’язання задач діяльності 

підприємства, підтримка 

прийняття рішень засобами 

Робоча програма практики: 

https://drive.google.com/open?id=

1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcy

CvF_V8gnH 

Завдання для проведення 

практики: 

В папці практики створити папку 

MS Excel 

 

Виконати завдання 1-2 теми MS 

Excel 

 

https://drive.google.com/open?id=1Xdig-y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y
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табличного процесора MS 

Excel 

https://drive.google.com/open?id=

1Xdig-

y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y 

Архів ілюстрацій для 

закачування: 

https://drive.google.com/open?id=

1BcyxHnowyDEaCLYF5VCW5

MyvoNzgsp3s 

Зразок титульної сторінки звіту: 

https://drive.google.com/open?id=

1t99UluAyhuo6h5Qlpx3qSGdllP

nSgrns 

Виконані завдання зберігати в 

папці MS Excel і надавати до 

кожного файлу повний доступ 

викладачу за адресою: 

balanchuktat@gmail.com 

24.04.2020 

6 год 

 

Навчальна практика з 

дисципліни 

 

Застосування засобів MS 

Visio для забезпечення 

інформаційних систем 

підприємства 

Робоча програма практики: 

https://drive.google.com/open?id=

1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcy

CvF_V8gnH 

Завдання для проведення 

практики: 

https://drive.google.com/open?id=

1Xdig-

y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y 

Архів ілюстрацій для 

закачування: 

https://drive.google.com/open?id=

1BcyxHnowyDEaCLYF5VCW5

MyvoNzgsp3s 

Зразок титульної сторінки звіту: 

https://drive.google.com/open?id=

1t99UluAyhuo6h5Qlpx3qSGdllP

nSgrns 

В папці практики створити папку 

MS Visio 

 

Виконати завдання 1-8 теми MS 

Visio 

 

Виконані завдання зберігати в 

папці MS Visio і надавати до 

кожного файлу повний доступ 

викладачу за адресою: 

balanchuktat@gmail.com 

https://drive.google.com/open?id=1Xdig-y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y
https://drive.google.com/open?id=1Xdig-y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y
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mailto:balanchuktat@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcyCvF_V8gnH
https://drive.google.com/open?id=1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcyCvF_V8gnH
https://drive.google.com/open?id=1sWY6tGiLBL9s0mCYbV70rcyCvF_V8gnH
https://drive.google.com/open?id=1Xdig-y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y
https://drive.google.com/open?id=1Xdig-y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y
https://drive.google.com/open?id=1Xdig-y4xKf2_ivafJczzz3Kfco7USr7y
https://drive.google.com/open?id=1BcyxHnowyDEaCLYF5VCW5MyvoNzgsp3s
https://drive.google.com/open?id=1BcyxHnowyDEaCLYF5VCW5MyvoNzgsp3s
https://drive.google.com/open?id=1BcyxHnowyDEaCLYF5VCW5MyvoNzgsp3s
mailto:balanchuktat@gmail.com


 

І31 

Управління 

інформаційними 

ресурсами 

Замкова Леся 

Сергіївна 

067 305 49 42 

zamkovalad@gmail.co

m 

07.04.2020 

2 год 

Сортування та способи 

фільтрації даних. 

Розрахунки за 

фільтрованими даними. 

Відеоуроки 6 коротких блоків 

+2тестові питання: 

https://bit.ly/2R54gQ6  

Інструкція до ЛПЗ: 

https://bit.ly/3bOeDjm  

Тест 
https://bit.ly/343KVnQ  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файл з 

виконаною ЛПЗ на 

zamkovalad@gmail.com   

  09.04.2020 

2 год 

Іменовані діапазони. 

Однотипні та різнотипні 

масиви даних та підходи в 

роботі з ними. Інструменти 

обробки. Обробка помилок 

при обчисленнях для масивів з 

пропусками в даних. Пошук 

значень. 

Відеоуроки 7 коротких блоків+ 

2 тести: 

https://bit.ly/34dsMUI  

Інструкційна картка+тест: 

https://bit.ly/2yw6LEL  

Тест 
https://bit.ly/3dOnOSA  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на: 

zamkovalad@gmail.com 

  14.04.2020 

2 год 

Функції, створені 

користувачем.  

Обов'язкові та необов'язкові 

аргументи функції.  

Відеоуроки 3 коротких  блоки: 

https://bit.ly/2wQEMzg  

Інструкційна картка: 

https://bit.ly/39FSeTU  

Тест 
https://bit.ly/3dS4SCD  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на: 

zamkovalad@gmail.com 

  16.04.2020 

2 год 
Графічний аналіз даних. 

Графічні способи аналізу та 

подання інформації. 

Діаграми для аналізу динаміки 

явищ та процесів. Діаграми 

розподілу: гістограма, 

кумулята, полігон. Діаграми 

для порівняння об'єктів та 

розмірів явищ.  

Відеоуроки 5 коротких блоків: 

https://bit.ly/3aGJEp0  

Інструкційна картка: 

https://bit.ly/2UC4v7m  

  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на: 

zamkovalad@gmail.com 

І-21 Менеджмент і 

маркетинг 

Гайдучик Г.М. 

08.04.2020      

2год 

Практична робота № 4. 

Аналіз конфліктних 

ситуацій 

Практикум з 

менеджменту.Укладач     

Лизанець А. Г. -2017. с.51-52  

Дати письмові відповіді на 

індивідуальне завдання, с.67-68 

mailto:zamkovalad@gmail.com
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2R54gQ6
https://bit.ly/3bOeDjm
https://bit.ly/343KVnQ
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/34dsMUI
https://bit.ly/2yw6LEL
https://bit.ly/3dOnOSA
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2wQEMzg
https://bit.ly/39FSeTU
https://bit.ly/3dS4SCD
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/3aGJEp0
https://bit.ly/2UC4v7m
mailto:zamkovalad@gmail.com


0678005320 15.04.2020 

2 год 

Тема. Організація 

управління у формуваннях 

АПК 

"Менеджмент" за ред. С.І. 

Михайлова - 2006р. с.317-360 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

16.04.2020 

2 год. 
Практична робота № 5.  

Семінарське заняття з теми 

«Менеджмент як наука і 

мистецтво управління» 

Практикум з менеджменту. 

Укладач     Лизанець  А. Г. -

2017. с.11-13 

Дати письмово  відповіді на 

практичні завдання с.12-13. 

 

22.04.2020 

2 год 

Тема. Види менеджменту "Менеджмент" за ред. С.І. 

Михайлова - 2006р. с.361-412 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

І-21 Вища математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

10.04.2020 
2 год 

Тема: Границя функції. 

Основні теореми про 

границі. Обчислення 

границь типу 
𝟎

𝟎
;
∞

∞
. 

http://nmcbook.com.ua/wp-
content/uploads/2017/11/%D0%9D
%D0%9F-
%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D
0%BA%D0%B0.pdf 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 207 – 211  

2. Виписати означення та 

теореми. 

3. Відповісти на запитання в 

конпекті 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

17.04.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Перша і друга 

визначні границі . 

http://nmcbook.com.ua/wp-
content/uploads/2017/11/%D0%9D
%D0%9F-
%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D
0%BA%D0%B0.pdf 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 112  

2.Виконати запропоновані 

вправи. 

3. Відповісти на запитання в 

конпекті 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

 

24.04.2020 

2 год 

ПЗ. Тема: Обчислення 

границь 

http://nmcbook.com.ua/wp-
content/uploads/2017/11/%D0%9D
%D0%9F-
%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал  

с. 210 – 222.  

2. Виписати формули рівнянь. 

3. Відповісти на запитання (в 

конпекті). 

http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


0%BA%D0%B0.pdf  Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

І-31 ІДП 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

 

06.04.2020 

2 год 

10.04.2020 

2 год 

Сучасний стан 

інформаційної діяльності  

Сучасний інформаційний 

ринок, товар-грошові 

відносини на ринку, проблеми 

достовірності інформації 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-

с.178-182 

http://libmaup.narod.ru/MO_1
2.PDF 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Реферат за варіантом 

Особливості інформаційної 

діяльності в перехідному 

періоді 

Умови інформаційної 

діяльності в економічних 

системах різного типу, 

механізм організації 

інформаційної діяльності на 

різних рівня ієрархії в Україні. 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-

с.178-182 

http://libmaup.narod.ru/MO_1
2.PDF 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Реферат за варіантом 

І-31 Нормативна база 

Ковтун В.В. 

0660631330 

kovtun330@ukr.net  

6.04.2020 

2 год 
Тема24: Права  та обов’язки 

«володарів» масивів 

персональних даних. 

Суб'єкт персональних даних 

самостійно вирішує питання 

про надання будь-кому будь-

яких своїх персональних 

даних за винятком випадків, 

встановлених законом. 
1.Персональні дані. 

2.Масиви персональних даних. 

3.Права та обов’язки 

володарів 

Кодекс законів про працю 

України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh

ow/322-08  

Українська Гельсінська група з 

прав людини  

https://helsinki.org.ua/2011/12/mi

nyust-roz-yasnyv-scho-take-

personalni-dani/ 

 

Копилов В.А.. Інформаційне 

право, 2002 розділ – 18.4. 

http://yport.inf.ua/183-pravovyie-

osnovyi-rabotyi-personalnyimi-

47871.html 

Виконати завдання: 

Зробити короткий конспект 

матеріалу з книги  

Копилова В.А.. Інформаційне 

право, 2002 розділ – 18.4. 

http://yport.inf.ua/183-pravovyie-

osnovyi-rabotyi-personalnyimi-

47871.html  

Визначити Які присутні права та 

обовязки у «володарів» 

персональних даних, а також 

описати випадки, коли 

«володарі» можуть позбавлятися 

своїх прав. 

Права володарів «Персональних 

даних» 

Пройти тренувальні тести № 60 - 

70 зі збірника« Тестові завдання 

http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%9F-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
mailto:kab420@ukr.net
http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF
http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF
http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF
http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF
mailto:kovtun330@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://helsinki.org.ua/2011/12/minyust-roz-yasnyv-scho-take-personalni-dani/
https://helsinki.org.ua/2011/12/minyust-roz-yasnyv-scho-take-personalni-dani/
https://helsinki.org.ua/2011/12/minyust-roz-yasnyv-scho-take-personalni-dani/
http://yport.inf.ua/informatsionnoe-pravo210.html
http://yport.inf.ua/informatsionnoe-pravo210.html
http://yport.inf.ua/informatsionnoe-pravo210.html
http://yport.inf.ua/183-pravovyie-osnovyi-rabotyi-personalnyimi-47871.html
http://yport.inf.ua/183-pravovyie-osnovyi-rabotyi-personalnyimi-47871.html
http://yport.inf.ua/183-pravovyie-osnovyi-rabotyi-personalnyimi-47871.html
http://yport.inf.ua/informatsionnoe-pravo210.html
http://yport.inf.ua/informatsionnoe-pravo210.html
http://yport.inf.ua/informatsionnoe-pravo210.html
http://yport.inf.ua/183-pravovyie-osnovyi-rabotyi-personalnyimi-47871.html
http://yport.inf.ua/183-pravovyie-osnovyi-rabotyi-personalnyimi-47871.html
http://yport.inf.ua/183-pravovyie-osnovyi-rabotyi-personalnyimi-47871.html


з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  

8.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема25: Правове 

Врегулювання процесів 

створення і застосування 

інформаційних систем. 

Особливої уваги потребує 

питання про методи правового 

регулювання інформаційно-

комп'ютерних відносин, що 

обумовлено саме специфікою 

цих відносин. Створення 

інтелектуального продукту 

вимагає значних витрат 

розумової праці. До того ж 

йому належить важлива роль в 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління. 

Копилов В.А.. Інформаційне 

право, 2002 розділ  

http://yport.inf.ua/183-pravovyie-

osnovyi-rabotyi-personalnyimi-

47871.html 

 Студопедія: 

https://studopedia.su/10_64835_p

ravove-regulyuvannya-vidnosin-

v-galuzi-stvorennya-ta-

vikoristannya-informatsiynih-

sistem-ta-tehnologiy.html  

 

 

Виконати завдання: 

Зробити короткий конспект 

матеріалу з інернет-ресурсу 

Студопедія: , що у правовому 

суспільстві відносять до 

основних елементів 

інформаційних правовідносин, а 

ткаож розглянути Закон України 

«Про інформацію»(від 2 жовтня 

1992 р.). 

 

 

9.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема26:  Правовий режим 

інформаційних систем. 

Основними джерелами 

правового регулювання 

відносин у галузі створення і 

застосування автоматизованих 

інформаційних систем, 

інформаційних технологій 

засобів зв'язку і 

телекомунікацій є Закон «Про 

інформацію, інформатизації і 

захисту інформації, Цивільний 

кодекс, а також Закон« Про 

сертифікації»,  Закони« Про 

зв'язок », «Про поштовий 

зв'язок». Власником 

інформаційної системи, 

технології та засобів їх 

Копилов В.А.. Інформаційне 

право, 2002 розділ – 9.1. 

http://yport.inf.ua/183-pravovyie-

osnovyi-rabotyi-personalnyimi-

47871.html Закон України «Про 

Національну програму 

інформатизації»(від 4 лютого 

1998 р.) 

 

 

 

 

Виконати завдання: 

Зробити короткий конспект 

матеріалу з книги  

Копилова В.А.. Інформаційне 

право, 2002 розділ – 9.1. 

http://yport.inf.ua/183-pravovyie-

osnovyi-rabotyi-personalnyimi-

47871.html  

Ознайомитисьз законом України 

Про Національну програму 

інформатизації» 

Пройти тренувальні тести № 70 - 

80 зі збірника« Тестові завдання 

з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  
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забезпечення визнається 

фізична або юридична особа, 

на кошти якого ці об'єкти 

вироблені, придбані чи 

отримані в порядку 

спадкування, дарування чи 

іншим законним способом. 

 

І-21 Історія України 

Ковтун В.В. 

0660631330 

kovtun330@ukr.net 

07.04.2020 

2 год 

 

Тема № 9.   Українська 

національно – демократична 

революція 1917 – 1920 рр. 

1.Лютнева революція в Росії. 

Політичне становище в 

Україні після повалення 

самодержавства. 

2.Створення та діяльність 

Центральної Ради. Універсали 

Центральної Ради. 

Проголошення УНР. 

3.Брестський договір 

та окупація України німецько-

австрійськими військами. 

Державний переворот П. 

Скоропадського. Гетьманська 

держава. 

4.Директорія, її зовнішня та 

внутрішня політика. 

Радянсько- польська війна. 

5.Західноукраїнська Народна 

Республіка (ЗУНР). Акт злуки 

УНР і ЗУНР 22 січня 1919р. 

6.Перемога більшовиків в 

Україні. Уроки і наслідки 

революції. 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 
К.: Каравелла, 2015. С. 176 – 205. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С.321 – 371. 
Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 
2017. С. 238 – 278. 

 

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   
Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. 176 – 205. 

Заповнити таблицю за книгою  
Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 
Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 238 – 278. 

Заповнити робочий зошит з «Історії 
України» з теми № 9 

 

  14.04.2020 

2 год 

 

Тема № 10.   Українська РСР 

в умовах НЕПу (1921-1928 

рр.) 

1.Перебіг політичних подій. 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. 207 – 210, 
214 – 219. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

mailto:kovtun330@ukr.net


Утворення СРСР і зміна 

статусу України. 

2.Сутність НЕПу:  у галузі 

сільського господарства,  

промисловості,а також у 

торгівлі та фінансах. 

3.Особливості НЕПу в УСРР. 

4.Наслідки НЕПу для України. 

Голод 1921-1923 рр. 

 

Посібник.-К.: «Академвидав», 
2003. С. 379 – 383, 388 - 395 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 269, 280 – 282. 

 

К.: Каравелла, 2015. С. 207 – 210, 
214 – 219. 

Заповнити таблицю за книгою  
Земерова Т. Історія України. 
Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 269, 280 – 282. 
Заповнити робочий зошит з «Історії 
України» з теми № 10 

21.04.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 : Українська РСР в 

умовах радянської 

модернізації (1929-

1938роках).  

1.Міжнародне та внутрішнє 

становище України після 

іноземної інтервенції та 

громадянської війни. 

2.Союзний договір від 

30грудня 1922 року, його 

сучасна політична оцінка. 

3. Соціально-економічні 

перетворення в Україні на 

основі нової економічної 

політики. 

4.Сталінська політика 

індустріалізації, її прорахунки 

й недоліки. Етапи та наслідки 

індустріалізації в Україні.  

5.Колективізація українського 

села, методи її здійснення  та 

соціально-економічні 

наслідки. Голодомор 1932-

1933рр. 

6.Масові репресії 30-х років в 

Україні, їх наслідки. 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. 

– К.: Каравелла, 2015. С. 207 - 

236. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 372 – 420. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. 

– Тернопіль: підручник і 

посібник, 2017. С. 269, 280 – 

282. 

 

 

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. 207 - 236. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 269, 280 – 282. 

С. Крупчан., Т. Крупчан., О. 

Скопненко.,  О.Іванюк. Новий 

довідник: Історія України. – 4-те 

вид., змін. доп. -  К.: ТОВ 

«КАЗКА», 2008. – С. 541 – 554. 

 



І-21 Технологія галузі 

Тихонова Т.І. 

0974761554 

kab420@ukr.net 

06.04.2020 

2 год 

Тема: Розведення с.г. 

тварин. Основи нормованої 

годівлі с.г. тварин. 

Клименнко П.Д. Основи 

землеробства і тваринництва. 

К.: «Вища освіта», 2001р. 

Опрацювати матеріал. Тези. 

І-21 Соціологія 

Піддубна Н.В. 

0631942701 

nata4.09.1980@gmail.c

om 

17.04.2020 

2 год 
Тема Особливості 

соціальних, економічних, 

етнічних, релігійних 

процесів в Україні. 

Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

Зробити конспект. Дати відповіді 

на запитання письмово. 

І-21 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Мазур А.В. 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.c

om 

13.04.2020 

2 год 

Тема: У готелі. Бронювання 

місць, реєстрація, виїзд з 

готелю. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Законспектувати лексичні 

одиниці, вивчити їх. 

 

 

mailto:kab420@ukr.net
mailto:nata4.09.1980@gmail.com
mailto:nata4.09.1980@gmail.com

