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

діяльність з 16.03.2020 р. по 03.04.2020 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 

17.03.2020 

   2 год 
ЛПЗ №25 

Використання стандартних 

процедур і функцій для  

опрацювання рядкових 

величин у Delphi 

Інструкційна картка ЛПЗ  

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

1u-zZkFVnuwEVOp1tkZvEUJ-

FXRUDf6aF 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

 

18.03.2020 

2 год 

ЛПЗ №26 

Складання та реалізація 

програм опрацювання 

рядкових величин у Delphi 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

12yKMz3ZttBsgqxMMcIYtylzIo

TuWauZZ 

Відеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=-QMMp-qrkkg 

Переглянути відеоурок  

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

 

20.03.2020 

2 год 
ЛПЗ №27 

Робота з множинами у Delphi 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1c3jlfL_iz67CSSFcMxhiOZN55

HIkLafG 

Відеоурок: 
http://www.interface.ru/home.asp?
artId=20548 

Переглянути відеоурок  

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

 

24.03.2020 

2 год 

ЛПЗ №28 

Розробка програм з 

використанням множини у 

Delphi 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

13mZHhBY2wYuCfRdOsAMVQ

-IplfQNQvBn 

Відеоурок: 
http://www.interface.ru/home.asp?
artId=20548 

Переглянути відеоурок  

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

 

25.03.2020 

2 год 
ЛПЗ №29 

Розробка програм з 

використанням множини у 

Delphi 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1WmGRW9_oNYikwKoK-

HxjR7-upComqbrc 

Переглянути відеоурок  

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

https://drive.google.com/open?id=1u-zZkFVnuwEVOp1tkZvEUJ-FXRUDf6aF
https://drive.google.com/open?id=1u-zZkFVnuwEVOp1tkZvEUJ-FXRUDf6aF
https://drive.google.com/open?id=1u-zZkFVnuwEVOp1tkZvEUJ-FXRUDf6aF
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Відеоурок: 

http://www.interface.ru/home.asp?
artId=20548 

 

31.03.2020 

2 год 
ЛПЗ №30 

Створення і реалізація 

програм з використанням 

записів 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1_WlDmpWdFgR_9rfy3X1gxzZ

CV_0K5orJ 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

Підготуватись до тестового 

опитування  з теми Рядки. 

Множини. Записи 

01.04.2020 

2 год 

Тема. Файли 

1. Файлові типи і файлові 

змінні 

2. Стандартні підпрограми 

для доступу до файлів 

3. Текстові файли 

4. Типізовані файли 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни,  с. 97-103 

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

1-gv0-

0Ye5NsmMv964DHf71CWZ6PB

OCYA 

Презентація до теми: 

https://drive.google.com/open?id=1
sszYkWqHZXarKRRGJw0V1Oag9O47I
yOR 

Переглянути презентацію, 

законспектувати тему 

 

 Надіслати фото конспектів 

 

Здати онлайн-тест з теми Рядки. 

Множини. Записи 
https://onlinetestpad.com/hnd4prry6
hvos 

03.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №38 Робота з 

текстовими файлами в 

середовищі Delphi 

Інструкційна картка ЛПЗ  

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

1w2l_EkqOq1FT4IMfLWRP1yIt

XtsDARrj 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готовий проект 

 

І-21 Інтернет-технології 

в інформаційній 

діяльності 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

19.03.2020 

2 год 
Тема: Основні протоколи 

інтернету 

1. Загальні поняття адресації 

вузлів 

2. Протоколи інтернету 

TCP/IP 

3. Огляд і призначення 

протоколів HTTP, FTP, NNTP, 

SMTP, POP3 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни,  с. 26-34  

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

1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwr

BbJTTq1F2B 

 

Законспектувати тему 

Надіслати фото конспектів 

Здати онлайн-тести з тем: 

Топологія мереж. Технології 

побудови комп’ютерних мереж 

https://onlinetestpad.com/hnaudi3n

42edw 

 Лінії зв’язку в мережах 

https://onlinetestpad.com/hpa6rjyn
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mbcrm 

Підготуватись до тестового 

опитування з теми Апаратне та 

програмне забезпечення 

комп’ютерних мереж 

26.03.2020 

2 год 
Тема. Доступ користувачів 

до інтернету. Мобільний 

інтернет  

1. Доступ користувачів до 

інтернету 

2. Вибір Інтернет-провайдера 

3. Мобільний інтернет 

 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни,  с. 35-41 

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

1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwr

BbJTTq1F2B 

Законспектувати тему 

Надіслати фото конспектів 

Здати онлайн-тести з тем: 

Апаратне та програмне 

забезпечення комп’ютерних 

мереж  
https://onlinetestpad.com/howmws5
myfxrs 
Підготуватись до тестового 

опитування з теми : Основні 

протоколи інтернету 

02.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №1 Налагодження 

роботи локальної мережі та 

підключення до інтернету 

Інструкційна картка ЛПЗ 

 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

Здати онлайн-тест з теми 

Основні протоколи інтернету 
https://onlinetestpad.com/hmrpyit2m
sxmc 
 

І-21 Офісні системи та 

електронний 

документообіг 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

17.03.2020 

2 год 
ЛПЗ №2 Ознайомлення з 

багатоалфавітною 

криптосистемою Віжинера. 

Шифрування даних методом 

Віжинера за допомогою 

програмного засобу 

Cryp Tool 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1CidmS37KqQevE6T7v4CFWyV

MS7USDUex 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

Виконати самостійну роботу з 

теми Блокові крипто 

алгоритми  

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

ybJ_CMFTNR9U54UH9kiPIORLo

G29n2CQ 

19.03.2020 

2 год 

Тема: Асиметричні і 

гібридні криптосистеми 

1. Поняття про симетричні 

криптосистеми 

2. Асиметрична 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 85-95 

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

18pD_B1biwb8Ppd-

fDd2sgkmDm1k8V3Zu 

Законспектувати тему 

 

Надіслати фото конспектів 

 

Підготуватись до ЛПЗ 

https://onlinetestpad.com/hpa6rjynmbcrm
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
https://drive.google.com/open?id=1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwrBbJTTq1F2B
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https://drive.google.com/open?id=1CidmS37KqQevE6T7v4CFWyVMS7USDUex
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https://drive.google.com/open?id=18pD_B1biwb8Ppd-fDd2sgkmDm1k8V3Zu


криптосистема RSA 

3. Генерація сполучених 

ключівRSA 

4. Алгоритм шифрування Ель 

Гамаля 

5. Порівняльний аналіз 

асиметричних криптосистем 

6. Комбіновані криптосистеми 

7. Розповсюдження ключів 

 

24.03.2020 

2 год 

ЛПЗ №3 Ознайомлення з 

асиметричною 

криптосистемою RSA. 

Шифрування даних методом 

RSA  за допомогою 

програмного засобу  Cryp 

Tool 

Інструкційна картка ЛПЗ 

https://drive.google.com/open?id=1j
ekjTcXt4AQtjiMaBB3Gfq1-pEUs9a8k 
 

Відеоурок: 
https://youtu.be/-eSILyG2_Ks 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

26.03.2020 

2 год 
Тема: Електронний 

цифровий підпис 

1. Поняття та призначення 

електронного цифрового 

підпису 

2. Функція хеширування 

3. Основні процедури 

цифрового підпису 

4. Основні властивості ЕЦП 

5. Схема цифрового підпису 

RSA 

6. Схема підпису Ель Гамаля 

7. Діючий стандарт цифрового 

підпису 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 96-104 

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

18pD_B1biwb8Ppd-

fDd2sgkmDm1k8V3Zu 

Законспектувати тему 

 

Надіслати фото конспектів 

 

Підготуватись до ЛПЗ 

31.03.2020 

2 год 
ЛПЗ №4  Розрахунок хеш-

функцій. Електронний 

цифровий підпис 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1fOIfA_TLMELTgm0RlF6oHS0

YGByA2W_B 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

Підготуватись до тестового 

опитування з теми ЕЦП 

https://drive.google.com/open?id=1jekjTcXt4AQtjiMaBB3Gfq1-pEUs9a8k
https://drive.google.com/open?id=1jekjTcXt4AQtjiMaBB3Gfq1-pEUs9a8k
https://youtu.be/-eSILyG2_Ks
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=1fOIfA_TLMELTgm0RlF6oHS0YGByA2W_B
https://drive.google.com/open?id=1fOIfA_TLMELTgm0RlF6oHS0YGByA2W_B
https://drive.google.com/open?id=1fOIfA_TLMELTgm0RlF6oHS0YGByA2W_B


02.04.2020 

2 год 

Тема: Шаблони електронних 

документів в MS Word 

1. Пошук інформації в 

документах 

2. Шаблони документів. 

3. Злиття документів 

4. Створення форм 

5. Робота з великими 

документами 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 112-124 

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

18pD_B1biwb8Ppd-

fDd2sgkmDm1k8V3Zu 

Законспектувати тему 

 

Надіслати фото конспектів 

 

Здати онлайн-тест з теми ЕЦП  
https://onlinetestpad.com/hmlrlueavz
jqu 

І-21 

 
Захист інформації на 

підприємстві 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

18.03.2020 

2 год 
Тема. Характеристика 

шифрів заміни 

1. Шифри простої заміни. 

2. Шифри блокової заміни. 

3. Поліалфавітні шифри 

заміни. 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 51-54 

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

1IR2XeznO0_HRL39ZaAKcr_xl

UhTXDHxa 

Законспектувати тему 

 

Надіслати фото конспектів 

 

19.03.2020 

2 год 
ЛПЗ №5 Шифрування даних 

з використанням шифрів 

заміни 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1XBh8eM9n7RKuyYJyqLWc34J

ySx0gdaKR 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

25.03.2020 

2 год 
Тема. Характеристика 

шифрів перестановки 

1. Загальна характеристика 

шифрів перестановки 

2. Шифри простої 

перестановки 

3. Шифри складної 

перестановки 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 55-59 

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

1IR2XeznO0_HRL39ZaAKcr_xl

UhTXDHxa 

Законспектувати тему 

 

Надіслати фото конспектів 

 

Підготуватись до самостійної 

роботи з теми Характеристика 

шифрів заміни 

26.03.2020 

2 год 
ЛПЗ №6 Шифрування даних 

з використанням шифрів 

перестановки 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1tS2dg5FKRQuPVzROxl4tfQJL

OEuSQSt6 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

Виконати самостійну роботу з 

теми Характеристика шифрів 

заміни 

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

36XcjuC-

5BuA_QPRVJN0syaIA5jnGYuY 

Підготуватись до СР 

01.04.2020 

2 год 
Тема. Характеристика 

комбінованих способів 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни, с. 60-65 

Законспектувати тему 

 

https://drive.google.com/open?id=18pD_B1biwb8Ppd-fDd2sgkmDm1k8V3Zu
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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=1XBh8eM9n7RKuyYJyqLWc34JySx0gdaKR
https://drive.google.com/open?id=1XBh8eM9n7RKuyYJyqLWc34JySx0gdaKR
https://drive.google.com/open?id=1XBh8eM9n7RKuyYJyqLWc34JySx0gdaKR
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=1tS2dg5FKRQuPVzROxl4tfQJLOEuSQSt6
https://drive.google.com/open?id=1tS2dg5FKRQuPVzROxl4tfQJLOEuSQSt6
https://drive.google.com/open?id=1tS2dg5FKRQuPVzROxl4tfQJLOEuSQSt6
https://drive.google.com/open?id=136XcjuC-5BuA_QPRVJN0syaIA5jnGYuY
https://drive.google.com/open?id=136XcjuC-5BuA_QPRVJN0syaIA5jnGYuY
https://drive.google.com/open?id=136XcjuC-5BuA_QPRVJN0syaIA5jnGYuY


шифрування 

1. Шифри ADFGX i ADFGVX. 

2. Багатоалфавітна 

криптосистема Віжинера. 

3. Багаторівнева 

криптосистема DES 

4. Багаторівнева 

криптосистема ГОСТ 28147-

89 

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

1IR2XeznO0_HRL39ZaAKcr_xl

UhTXDHxa 

Надіслати фото конспектів 

  

Виконати самостійну роботу з 

теми Характеристика шифрів 

перестановки 

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

CeTzR6z4FTEsJ1Tfc-

PZ7Qlo7EBGvcLc 

 

02.04.2020 

2 год 
ЛПЗ №7 Шифрування даних 

з використанням 

комбінованих шифрів 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1rdloKYa7TyvIBi5gonCRNpbnsb

uE_VHK 

Відеоурок: 
https://youtu.be/IL-XeETo71g 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

 

І-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка 

підприємств 

Бащенко Н.І. 

09658448800 

Nadia1896@meta.ua. 

 

 

19.03.2020 

2 год 

ПР4 Визначення показників 

забезпечення і використання 

енергетичних ресурсів та 

рівня механізації 

виробничих процесів 

Робочий зошит 1.Визначити показники 

використання енергетичних 

ресурсів 

2. Визначити рівень механізації 

виробничих процесів у 

тваринництві. 

26.03.2020 

2 год 

 

 

 

 

 

ПР 5 Визначення показників 

забезпеченості та 

ефективності використання 

основних засобів та 

окупності капіталовкладень 

 

 

Робочий зошит 

 

 

 

 

 

 

1 Визначити показники 

забезпеченості та ефективності 

використання основних засобів 

2. Визначити показники 

економічної ефективності 

капітальних вкладень 

 

02.04.2020 

2 год 
ПР6 Визначення 

ефективності використання 

оборотних засобів 

Робочий зошит 1. Визначити ефективність 

використання оборотних засобів 

2. Визначити потребу в 

оборотних засобах 

3. Визначити забезпеченість 

нормативними оборотними 

засобами 

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=1CeTzR6z4FTEsJ1Tfc-PZ7Qlo7EBGvcLc
https://drive.google.com/open?id=1CeTzR6z4FTEsJ1Tfc-PZ7Qlo7EBGvcLc
https://drive.google.com/open?id=1CeTzR6z4FTEsJ1Tfc-PZ7Qlo7EBGvcLc
https://drive.google.com/open?id=1rdloKYa7TyvIBi5gonCRNpbnsbuE_VHK
https://drive.google.com/open?id=1rdloKYa7TyvIBi5gonCRNpbnsbuE_VHK
https://drive.google.com/open?id=1rdloKYa7TyvIBi5gonCRNpbnsbuE_VHK
https://youtu.be/IL-XeETo71g


І-21  Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Лелека А. І. 

0971368525 

lelekaanastasia@gmail.

com 

13.03.2020 

2 год 

Тема: Терміни і 

термінологія. 

Загальнонаукові терміни. 

Спеціальна термінологія і 

професіоналізми. 

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 

20.03.2020 

2 год 

Тема: Точність і доречність 

мовлення. Складні випадки 

слововживання. Пароніми 

та омоніми. Вибір синонімів. 

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 

27.03.2020 

2 год 

Тема: Орфографічні та 

орфоепічні норми СУЛМ. 

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 

03.04.2020 

2 год 

Тема: Морфологічні норми 

СУЛМ 

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. 

17.03.2020 

2 год 

Тема: Організація оптового 

продажу товарів та послуг 

через електронні 

торговельні майданчики 

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

Опорний конспект. Тези. 



0964420817 

grigorlena1544@ukr.ne

t 

19.03.2020 

2 год 

Тема: Організація надання 

послуг в електронній 

комерції 

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

Опорний конспект. Тези. 

20.03.2020 

2 год 
Семінарське заняття 

Тема: Поняття маркетингу 

та інтернет-реклами як 

форми ведення бізнесу 

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

 

Написання рефератів 

24.03.2020 

2год 

Тема: Платіжні та фінансові 

системи в інтернеті 

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

Опорний конспект. Тези 

26.03.2020 

2 год 

Семінарське заняття 

Тема: Характеристика видів 

реклами в інтернеті 

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

Написання рефератів 

26.03.2020 

2 год 

Семінарське заняття 

Тема: Проведення 

розрахункових операцій в 

інтернеті  

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

Написання рефератів 

 27.03.2020 

2 год 

Тема: Електронний ринок 

на базі інтернету 

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

Опорний конспект. Тези. 

31.03.2020 

2 год 

Семінарське заняття. 

Функціонування 

електронного ринку 

Шалева О.І. «Електронна 

комерція» Навчальний посібник 

– К. : ЦУЛ 2016р  

Інтернет ресурси 

Написання рефератів 

02.03.2020 

2 год 

Практична робота №1 

Сутність електронної 

комерції 

 

Інструкційна картка виконання 

роботи 

Набути практичних навиків у 

визначенні основних напрямків 

розвитку сучасного 

електронного бізнесу 

02.03.2020 

2 год 

Практична робота №2 

Тема Системи електронної 

комерції та їх організаційні 

форми 

Інструкційна картка виконання 

роботи 

Набути практичних навиків у 

визнасенні форм комерційної 

(соціальної) взаємодії 

03.04.2020 

2 год 

Практична робота №3 

Тема Маркетинг і реклама в 

Internet 

Інструкційна картка виконання 

роботи 

Набути практичних навиків з  

маркетингу і реклами в Internet 

 



І-31 ІДП 

Лобуренко О.В. 

0974052302 

kab420@ukr.net 

16.03.2020 

2 год 

Кадрове та матеріально-

технічне забезпечення 

інформаційно-аналітичної 

діяльності організацій. 

Завдання, планування, етапи, 

принципи кадрового 

забезпечення. Значення МТЗ 

інформаційної діяльності 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-

с.156-159 

http://libmaup.narod.ru/MO_12.P

DF 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Реферат за варіантом 

20.03.2020 

2 год 

Правове забезпечення 

інформаційної діяльності 

суб’єктів у сфері управління 

Джерела  та механізм 

правового забезпечення ІДП. 

«Комерційна таємниця»  

 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-с.  

159-163 

http://libmaup.narod.ru/MO_12.P

DF 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Реферат за варіантом 

23.03.2020 

2 год 
Організація процесу ІАД 

потреб споживача 

Інструменти та завдання ІАД, 

вирішення стандартних та 

нестандартних завдань 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-

с.163-167 

http://libmaup.narod.ru/MO_12.P

DF 

Опрацювати матеріал. Тези 

Реферат за варіантом 

27.03.2020 

2 год 

Інформаційно-психологічні 

операції та війни 

Поняття, 

складові,методицикли,ефектив

ність ІПО 

 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-

с.156-159 

http://libmaup.narod.ru/MO_12.P

DF 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Реферат за варіантом 

30.03.2020 

2 год 
Світовий досвід організації 

ІД у сфері управління 

Особливості розвитку ІАД в 

розвинутих країнах, 

сегментація та тенденції 

розвитку інформаційного 

ринку в розвинутих країнах 

 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-

с.168-178 

http://libmaup.narod.ru/MO_12.P

DF 

Опрацювати матеріал. Тези. 

Реферат за варіантом 

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
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
http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF
http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF


03.03.2020 

2 год 

Міжнародна відносини в 

інформаційній сфері 

Суб’єкти інформаційних 

міжнародних відносин; 

економічні,політичні,інформа

ційні важелі впливу на 

міжнародні відносини в 

інформаційній діяльності 

Кулицький С.П. Основи 

організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: 

Навч. посіб.- К.:МАУП.2002-

с.178-182 

http://libmaup.narod.ru/MO_12.P

DF 

Опрацювати матеріал. Тези 

Реферат за варіантом 

І - 31 Нормативна база 

Ковтун В.В. 

0660631330 

kovtun330@ukr.net 

16.03.2020 

2 год 
Тема: Питання власності у 

зв’язку з інформацією, що 

становить державну 

таємницю 

1.Власність та державна 

таємниця.  

2. Розпорядження 

відомостями, що становлять 

державну таємницю.  

3. Захист державної таємниці. 

4. Контроль і нагляд за 

забезпечення захисту ДТ. 

Конституція України. 

http://web.znu.edu.ua/psychologic

alservice//docs/normatyvni_doku

menty/konstitutsiya-ukrayini.pdf  

Закон України про державну 

таємницю 

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

w/3855-12  

1. Виконати завдання: 

Зробити короткий конспект 

матеріалу. 

Визначити, які бувають види 

таємності, а також «грифи 

обмежень». 

Пройти тренувальні тести № 1 - 

10 зі збірника« Тестові завдання 

з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  

 

18.03.2020 

2 год 
Тема: Правове регулювання 

інформаційних відносин у 

сфері комерційної таємниці. 

1.Комерційна таємниця. 

2.Критерії визнання 

комерційної таємниці. 

3.Передача, виробництво та 

споживання  інформації, що 

становить комерційну 

таємницю 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 09.08.93 N 611 

«Про перелік відомостей, що не 

становлять комерційної 

таємниці» 

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

m/12764  

Захист інформації в контексті 

бізнесу та його юридичного 

супроводу  ТОВ 

"Інформаційно-аналітичний 

центр"ЛІГА", 1991–2020  

1. Виконати завдання: 

Зробити короткий конспект 

матеріалу. 

Визначити, інформації, які 

можуть бути «комерційною 

таємницею» і які не можуть 

бути. 

Заповнити таблицю. 

Пройти тренувальні тести № 11 - 

20 зі збірника« Тестові завдання 

з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  

http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF
http://libmaup.narod.ru/MO_12.PDF
http://web.znu.edu.ua/psychologicalservice/docs/normatyvni_dokumenty/konstitutsiya-ukrayini.pdf
http://web.znu.edu.ua/psychologicalservice/docs/normatyvni_dokumenty/konstitutsiya-ukrayini.pdf
http://web.znu.edu.ua/psychologicalservice/docs/normatyvni_dokumenty/konstitutsiya-ukrayini.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/12764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/12764


 23.03.2020 

2 год 

 

 

Тема: Правовий режим 

комерційної таємниці.  

1. Правовий режим 

комерційної таємниці.  

2. Охорона комерційної 

таємниці. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 09.08.93 N 611 

«Про перелік відомостей, що не 

становлять комерційної 

таємниці» 

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

m/12764  

Захист інформації в контексті 

бізнесу та його юридичного 

супроводу  ТОВ 

"Інформаційно-аналітичний 

центр "ЛІГА", 1991–2020. 

bigmir)net 

Закон України про державну 

таємницю 

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

w/3855-12 

1. Виконати завдання: 

Зробити короткий конспект 

матеріалу. 

Визначити правовий режим, та 

методи захисту комерційної 

таємниці. 

Заповнити таблицю. 

Пройти тренувальні тести № 21 - 

31 зі збірника« Тестові завдання 

з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  

 

 

 

  

 

25.03.2020 

2 год 

 

Тема: Правовий режим 

комерційної таємниці.  

1.Органи Державної влади та 

місцевого самоврядування, їх 

права та обов’язки. 

2.Захист комерційної таємниці 

в Україні. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 09.08.93 N 611 

«Про перелік відомостей, що не 

становлять комерційної 

таємниці» 

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

m/12764  

Професійні журнали «Як 

покарати працівника за 

розголошення комерційної 

таємниці 

https://uteka.ua/ua/publication/co

mmerce-12-zarplaty-i-kadry-3-

kak-nakazat-rabotnika-za-

razglasheniekommercheskoj-

tajny»  

Виконати завдання: 

Зробити короткий конспект 

матеріалу. 

Визначити правовий вплив 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування на 

комерційну таємницю 

заповнивши таблицю. 

Пройти тренувальні тести № 30 - 

40 зі збірника« Тестові завдання 

з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/12764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/12764
http://www.bigmir.net/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/12764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/12764
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-zarplaty-i-kadry-3-kak-nakazat-rabotnika-za-razglasheniekommercheskoj-tajny
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-zarplaty-i-kadry-3-kak-nakazat-rabotnika-za-razglasheniekommercheskoj-tajny
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-zarplaty-i-kadry-3-kak-nakazat-rabotnika-za-razglasheniekommercheskoj-tajny
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-zarplaty-i-kadry-3-kak-nakazat-rabotnika-za-razglasheniekommercheskoj-tajny
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-zarplaty-i-kadry-3-kak-nakazat-rabotnika-za-razglasheniekommercheskoj-tajny


30.03.2020 

2 год 

 

Тема: Правове регулювання 

інформаційних відносин у 

галузі персональних даних.  

1.Персональні дані. 

2.Інформаційні 

правовідносини при: 

- Виробництві. 

- Передачі. 

- Поширенні (персональних 

даних) 

 

Кодекс законів про працю 

України 

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

w/322-08  

Українська Гельсінська група з 

прав людини  

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

nyust-roz-yasnyv-scho-take-

personalni-dani/  

Виконати завдання:Зробити 

короткий конспект матеріалу. 

Визначити відомості та 

інформацію, яка відноситься до 

персональних даних, їх 

зберігання та поширення. 

Права володарів «Персональних 

даних» 

Пройти тренувальні тести № 40 - 

50 зі збірника« Тестові завдання 

з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  

  01.04.2020 

2 год 

Тема 23: Правові роботи з 

персональними даними. 

Робота з персональними 

даними може здійснюватися 

власником (володарем) масиву 

персональних даних. З метою 

інформаційного забезпечення 

суспільства можуть 

створюватися 

загальнодоступні масиви 

персональних даних 

(довідники, телефонні книги, 

адресні книги тощо). 

Кодекс законів про працю 

України 

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

w/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 – 18.3. 

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 – 18.3. 

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

osnovyi-rabotyi-personalnyimi-

47871.html  

Визначити відомості та 

інформацію, яка відноситься до 

персональних даних, а також 

виділити ситуації, коли 

«персональні дані можуть 

використовуватися іншими 

особами/ установами без згоди 

«володаря». 

Права володарів «Персональних 

даних» 

Пройти тренувальні тести № 60 - 

70 зі збірника« Тестові завдання 

з дисципліни «Інтелектуальний 

бізнес»  

І - 21 Історія України 

Ковтун В.В. 

0660631330 

17.03.2020 

2 год 

Тема6.Соціально-

економічний та політичний 

розвиток України в другій 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. 

– К.: Каравелла, 2015. С. – 114 – 

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   

Опрацювати матеріал, зробити 

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/
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


kovtun330@ukr.net половиніXVII-XVIIIстоліття  

1.Соціально-економічний 

розвиток, зародження 

буржуазних відносин в 

Україні в XVII ст. 

2.Політичне життя в Україні в 

другі половині XVII сторіччя, 

поділ на Правобережну та 

Лівобережну 

3. Гетьманування Івана 

Мазепи. 

4.Обмеження української 

автономії в I половині XVIII 

сторіччя. 

5.Ліквідація Гетьманату та 

ліквідація Запорозької Січі. 

6.Становище українських 

земель під владою Речі 

Посполитої в кінці  XVII – 

XVIII століттях. 

7.Нове політичне 

розчленування України 

Російською та Австрійською 

імперіями. 

 

139. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 178 – 203. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. 

– Тернопіль: підручник і 

посібник, 2017. С. – 117 - 145. 

 

короткий конспект з книги:   

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. – 114 – 

139. 

Заповнити таблицю за книгою  

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. – 117 - 145. 

Заповнити робочий зошит з 

«Історії України» з теми № 6 

 

 

24.03.2020 

2 год 
Тема № 7.   Українські землі 

під владою Російської 

імперії наприкінці XVIII – у 

першій половині XIX ст. 

1.Адміністративно- 

територіальний устрій  

українських земель у складі 

іноземних держав. 

Чисельність населення та його 

етнічний склад. 

2.Початок українського 

національного відродження. 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. 

– К.: Каравелла, 2015. С. 140 – 

148. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 213 – 248. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. 

– Тернопіль: підручник і 

посібник, 2017. С. 156 – 176. 

 

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. 140 – 148 

Заповнити таблицю за книгою  

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 156 – 176. 



Становлення української 

інтелігенції.  

3.Вплив польського та 

російського суспільних рухів 

на Україну. 

4.Кирило – Мефодієвське 

братство. Т. Шевченко. 

5.Українські землі у складі 

Австрійської імперії. 

Суспільно-політичний рух. 

«Руська трійця». 

6.Революція 1848 р., 

скасування кріпосного права. 

Пожвавлення суспільно-

політичного життя в Західній 

Україні. 

Заповнити робочий зошит з 

«Історії України» з теми № 7 

 

31.03.2020 

2 год 

Тема № 8.   Українські землі 

в другій половині 

XIXстоліття. Україна в роки 

Першої світової війни. 

1.Загальна характеристика 

соціально-економічного 

становища українських земель 

у складі іноземних держав.  

2.Українське національно-

культурне відродження та 

його етапи. 

3. Кирило – Мефодіївське 

товариство, та його історичне 

значення.  

4.Суспільно-політичний рух 

на Західно- українських 

землях. Діяльність гуртка 

«Руська Трійця». 

5.Реформи 60-70 – х рр., XIX 

ст., і їх вплив на економічний 

розвиток українських земель. 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. 

– К.: Каравелла, 2015. С. 155 – 

162. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 249 – 273, 285 – 318. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. 

– Тернопіль: підручник і 

посібник, 2017. С. 184 – 237. 

 

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   

Опрацювати матеріал, зробити 

короткий конспект з книги:   

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. – 

К.: Каравелла, 2015. С. 140 – 148 

Заповнити таблицю за книгою  

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 156 – 176. 

Заповнити робочий зошит з 

«Історії України» з теми № 8 



6.Поява перших українських 

політичних партій. 

7.Україна на початку XX ст. 

8.Україна в Першій світовій 

війні. 

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  

 

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


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=

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 

 

Почати виконувати завдання 

інструкційної карти  

 

 

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 

Переглянути відеоуроки 

 

Опрацювати теоретичний 

матеріал 

 

Закінчити виконання завдань 

інструкційної карти  

 

Відправити на адресу: 

balanchuktat@gmail.com 

 

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
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
mailto:balanchuktat@gmail.com


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

v=oPkMPnDQH8c 

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

v=Mz5xJsueWWs 

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

v=bM_PU9OdpXw 

I-31 

 

 

Охорона праці в 

галузі 

Гашинський М.Г. 

 

  

02.04.2020 

   4 год 

Тема. Розробка 

організаційних і технічних 

заходів пожежної 

профілактики в приміщенні 

бухгалтерії 

 

Демонстраційний матеріал 1. Ознайомитись з 

організаційними заходами 

пожежної профілактики 

2. Ознайомитись з технічними 

заходами пожежної 

профілактики  

3. Описати порядок розроблення 

заходів пожежної профілактики 

I-31 

 
Управління 

інформаційними 

ресурсами 

Замкова Леся 

Сергіївна 

067 305 49 42 

zamkovalad@gmail.co
m 

17.03.2020 

2 год 
Створення шаблону 

документу з елементами 

управління. Безпека 

документів (параметри). 

Відстеження змін у 

документі. 

Відеоуроки 5 коротких блоків 

+тестове питання: 

https://bit.ly/2UCMs16  

Інструкція до ЛПЗ: 

https://bit.ly/2UUhbpf  
Тест 
https://bit.ly/2wdcjDq  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файл з 

виконаною ЛПЗ на 

zamkovalad@gmail.com   

19.03.2020 

2 год 
Робота з табличними 

даними. Застосування 

формул при проведенні 

розрахунків. Вставка 

автофункції. Оновлення 

значень формул. 

Математичні символьні 

структури. Особливості 

роботи з таблицями 

Відеоуроки 6 коротких блоків: 

https://bit.ly/2wNN76R  

Інструкційна картка+тест: 

https://bit.ly/3dOvjJq  

Тест 
https://bit.ly/2wNN76R  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на: 

zamkovalad@gmail.com 

24.03.2020 

2 год 

Способи побудови графіків 

засобами Word  Вставка 

діаграми MS Graph Chart 

Відеоуроки 3 коротких  блоки: 

https://bit.ly/3dOdKsG  

Інструкційна картка: 

https://bit.ly/2wWcXp6  

Тест 
https://bit.ly/3455jEY  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на: 

zamkovalad@gmail.com 

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:zamkovalad@gmail.com
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2UCMs16
https://bit.ly/2UUhbpf
https://bit.ly/2wdcjDq
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/2wNN76R
https://bit.ly/3dOvjJq
https://bit.ly/2wNN76R
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/3dOdKsG
https://bit.ly/2wWcXp6
https://bit.ly/3455jEY
mailto:zamkovalad@gmail.com


26.03.2020 

2 год 

Злиття та розсилка 

документів. Формування 

посилань.  Підготовка 

документів до розсилки 

кільком отримувачам.  

Формування покажчиків по 

тексту документа. 

Створення перехресних 

посилань в документі. 

Виноски та посилання. 

Створення бібліографії. 

Відеоуроки 6 коротких 

блоків+2 тестові питання: 

https://bit.ly/2wP27kS  

Інструкційна картка: 

https://bit.ly/2wP27kS  

Тест 
https://bit.ly/2Jylykz  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на: 

zamkovalad@gmail.com 

31.03.2020 

2 год 
Інструменти аналітики.  

Тонкощі налаштування 

табличного процесора. 

Безпека документів. Робота з 

аркушами. Параметри 

безпечного подання. Захист 

інформації в документі. 

Перевірка введення даних. 

Відеоуроки 6 коротких блоків: 

https://bit.ly/3aEFAWp  

Інструкційна картка: 

https://bit.ly/2UDBR5K  

Тест 
https://bit.ly/3aEFAWp  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на: 

zamkovalad@gmail.com 

02.04.2020 

2 год 
Способи автозаповнення 

комірок датами, числами, 

текстом зі списку та 

аналітичне форматування.  

Відеоуроки 5 коротких 

блоків+2 тестові питання: 

https://bit.ly/3438e17  

Інструкційна картка: 

https://bit.ly/2w4F9FM  

Тест 
https://bit.ly/3dMMWJq  

Переглянути відеоуроки 

Виконати завдання ЛПЗ за 

інструкціями 

Виконати тести  

Відправити тести і файли з 

виконаними ЛПЗ на електронну 

адресу: zamkovalad@gmail.com 

І -21 Менеджмент і 

маркетинг 

Гайдучик Г.М. 

 0678005320 

 

         

 

18.03.2020 

2год 
Тема: Прийняття 

управлінських рішень 

"Менеджмент" за ред. С.І. 

Михайлова – К., 2006, с.259-275 

 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

25.03.2020 

2 год 

Тема: Управління групами, 

керівництво та лідерство. 

Менеджмент персоналу. 

Управління конфліктами 

"Менеджмент" за ред. С.І. 

Михайлова – К., 2006, с.290-316 

 

Опорний конспект. Тези. 

Виконати тестові завдання із 

попередньої теми 

https://bit.ly/2wP27kS
https://bit.ly/2wP27kS
https://bit.ly/2Jylykz
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/3aEFAWp
https://bit.ly/2UDBR5K
https://bit.ly/3aEFAWp
mailto:zamkovalad@gmail.com
https://bit.ly/3438e17
https://bit.ly/2w4F9FM
https://bit.ly/3dMMWJq
mailto:zamkovalad@gmail.com


І-21 Вища математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

20.03.2020 

2 год 

Тема: Рівняння прямої на 

площині. Різні види рівнянь. 

Кут  між прямими. Відстань 

від точки до прямої. Взаємне 

розміщення прямих (умови 

паралельності, 

перпендикулярності та 

перетину прямих 

 

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. 135 – 144  

2. Виписати формули рівнянь. 

3. Відповісти на запитання в 

конпекті 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

27.03.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Дослідження 

взаємного розташування 

прямих на площині. 

Знаходження кута між 

прямими на площині. 

Знаходження відстані від 

точки до площини. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
http://ht-
pdatu.at.ua/index/vishha_matemati
ka/0-37 
https://www.youtube.com/watch?v
=DgtBoMrkDaQ 

1. Опрацювати матеріал  

с. 92 – 107. 

2.Записати задачі в конспект. 

3.Розв’язати вправи 2.37. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

03.04.2020 

2 год 

Тема:  Криві другого 

порядку. Коло, еліпс, 

гіпербола, парабола. 

Означення, рівняння, 

основні властивості, 

побудова. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
http://ht-
pdatu.at.ua/index/vishha_matemati
ka/0-37 
https://www.youtube.com/watch?v
=A7i7a2-3MFU 

1. Опрацювати матеріал  

с. 109 – 121. 

2.Записати задачі в конспект. 

3.Розв’язати вправи 2.61, 2.66, 

2.69, 2.71. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

І- 21 Соціологія 

Піддубна Н.В. 

0631942701 

nata4.09.1980@gmail.c

om  

20.03.2020 

2 год 

Тема «Соціальна структура 

суспільства». 

Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

Зробити конспект 

 

  03.04.2020 

2 год 
Тема « Соціальна процеси» Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

Зробити конспект 

 

І-21 Технологія галузі 

Тихонова Т.І. 

23.03.2020 

2 год 

Тема: Прогресивні 

технології вирощування с.г. 

Левицька Ю.О. Основи 

агрономії К.: «Аграрна освіта», 

Опрацювати матеріал. Тези. 

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://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://ht-pdatu.at.ua/index/vishha_matematika/0-37
http://ht-pdatu.at.ua/index/vishha_matematika/0-37
http://ht-pdatu.at.ua/index/vishha_matematika/0-37
https://www.youtube.com/watch?v=DgtBoMrkDaQ
https://www.youtube.com/watch?v=DgtBoMrkDaQ
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko_Viktor/Vyscha_matematyka_v_prykladakh_i_zadachakh/
http://ht-pdatu.at.ua/index/vishha_matematika/0-37
http://ht-pdatu.at.ua/index/vishha_matematika/0-37
http://ht-pdatu.at.ua/index/vishha_matematika/0-37
https://www.youtube.com/watch?v=A7i7a2-3MFU
https://www.youtube.com/watch?v=A7i7a2-3MFU
mailto:nata4.09.1980@gmail.com
mailto:nata4.09.1980@gmail.com


0974761554 

kab420@ukr.net 
культур 2008р.,  

І-21 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Мазур А.В. 

0687624332 

mazur.alla.77@gmail.c

om 

16.03.2020 

2 год 
Тема: Паспортно-митний 

контроль. 

Заповнення митної 

декларації. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування. 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Виконати лексичні   та 

граматичні вправи. Lesson4. 

Customs Control. 

30.03.2020 

2 год 

Тема: Мандрівка містом. 

Запитай дорогу. 

Міський транспорт. 

Шпак В. Англійська для 

повсякденного спілкування. 

Робочий зошит з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Виконати лексичні  та 

граматичні вправи. Lesson5. In 

the town 

 

mailto:kab420@ukr.net

