
Навчальні матеріали для дистанційної роботи студентів  на період карантину з 12.05.2020 р. по 22.05.2020 р. 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Група Викладач, дисципліна 

Дата 

Кількість 

годин 

Тема лекції, план, зміст лекції Література Завдання студентам 

І-21 Інтернет-технології 

в інформаційній 

діяльності 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

12.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №3 Пошук інформації в 

інтернеті 

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

WUdwyHvz0ch134qbg-

RyGaoT9J3x139x 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

19.05.2020 

2 год 
Тема. Основні служби 

інтернету 

1. Служби Інтернету. 

2. Характеристика основних 

служб Інтернету. 

 

Нечипоренко А.Ю. Конспект 

лекцій з дисципліни,  с. 52-58 

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

1xoatYz_W0RBW4smEyUHJwr

BbJTTq1F2B 

Законспектувати тему 

Надіслати фото конспектів 

Підготуватись до тестового 

опитування  

І-21 Офісні системи та 

електронний 

документообіг 

Нечипоренко А.Ю. 

0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

12.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №13 Створення 

товарно-транспортної 

накладної 

Інструкційна картка ЛПЗ 
https://drive.google.com/open?id=1
wEkZdnEz_bRbTdh1gr8C5zlOzhSsh7
9_ 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

15.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №14 Створення 

податкової накладної 

Інструкційна картка ЛПЗ 
https://drive.google.com/open?id=1
SPTpylMER9fYZ4z-
fFFmWDewzlCjCQMt 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

19.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №15 Створення 

податкової накладної 

(продовження) 

Інструкційна картка ЛПЗ 
https://drive.google.com/open?id=1
SPTpylMER9fYZ4z-
fFFmWDewzlCjCQMt 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

22.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №16 Створення 

податкового розрахунку 

збору за забруднення 

навколишнього природного 

середовища 

Інструкційна картка ЛПЗ 
https://drive.google.com/open?id=1
axiyAwi8pFt5dL3Y-pv3kZlXLvuDpNgD 

Виконати ЛПЗ та надіслати 

готову роботу 

 

І-21 

 
Захист інформації на 

підприємстві 

Нечипоренко А.Ю. 

13.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №15 Декодування 

даних за допомогою коду 

Хеммінга 

Інструкційна картка ЛПЗ 
https://drive.google.com/open?id=1gf

NHijyH1JMASQ6uGhYSUZkfjdPA

RRWp 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

https://drive.google.com/open?id=1WUdwyHvz0ch134qbg-RyGaoT9J3x139x
https://drive.google.com/open?id=1WUdwyHvz0ch134qbg-RyGaoT9J3x139x
https://drive.google.com/open?id=1WUdwyHvz0ch134qbg-RyGaoT9J3x139x
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=1wEkZdnEz_bRbTdh1gr8C5zlOzhSsh79_
https://drive.google.com/open?id=1wEkZdnEz_bRbTdh1gr8C5zlOzhSsh79_
https://drive.google.com/open?id=1wEkZdnEz_bRbTdh1gr8C5zlOzhSsh79_
https://drive.google.com/open?id=1SPTpylMER9fYZ4z-fFFmWDewzlCjCQMt
https://drive.google.com/open?id=1SPTpylMER9fYZ4z-fFFmWDewzlCjCQMt
https://drive.google.com/open?id=1SPTpylMER9fYZ4z-fFFmWDewzlCjCQMt
https://drive.google.com/open?id=1SPTpylMER9fYZ4z-fFFmWDewzlCjCQMt
https://drive.google.com/open?id=1SPTpylMER9fYZ4z-fFFmWDewzlCjCQMt
https://drive.google.com/open?id=1SPTpylMER9fYZ4z-fFFmWDewzlCjCQMt
https://drive.google.com/open?id=1axiyAwi8pFt5dL3Y-pv3kZlXLvuDpNgD
https://drive.google.com/open?id=1axiyAwi8pFt5dL3Y-pv3kZlXLvuDpNgD
https://drive.google.com/open?id=1gfNHijyH1JMASQ6uGhYSUZkfjdPARRWp
https://drive.google.com/open?id=1gfNHijyH1JMASQ6uGhYSUZkfjdPARRWp
https://drive.google.com/open?id=1gfNHijyH1JMASQ6uGhYSUZkfjdPARRWp


0974558165 

nechuporenkonastya@

gmail.com 

14.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №16 Кодування даних 

за допомогою циклічного 

коду 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1y0xNTW071HM1mYNsXaF9lj

QVsUaOoK5l 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

20.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №17 Декодування 

даних за допомогою 

циклічного коду 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1ghvwFahCO9EPa56osan8K_-

B5N3ho1DL 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

21.05.2020 

2 год 
ЛПЗ №18 Ознайомлення з 

утилітою PGPkeys 

Інструкційна картка ЛПЗ 

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

1nBHSl8mMJXJFo8JAeY7CoRJ

QBWSIaBny 

Виконати ЛПЗ та надіслати звіт 

 

І-21  Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Лелека А. І. 

0971368525 

lelekaanastasia@gmail.

com 

15.05.2020 

2 год 
Тема:  Укладання фахових 

документів відповідно до 

напряму підготовки. 

1. Особливості укладання 

документів відповідно до фаху 

2. Уніфікація та 

стандартизація 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 завдання на 

закріплення матеріалу. 

22.05.2020 

2 год 
Підсумкове заняття 

 

 

 Виконання тесту. 

https://drive.google.com/open?id=1y0xNTW071HM1mYNsXaF9ljQVsUaOoK5l
https://drive.google.com/open?id=1y0xNTW071HM1mYNsXaF9ljQVsUaOoK5l
https://drive.google.com/open?id=1y0xNTW071HM1mYNsXaF9ljQVsUaOoK5l
https://drive.google.com/open?id=1ghvwFahCO9EPa56osan8K_-B5N3ho1DL
https://drive.google.com/open?id=1ghvwFahCO9EPa56osan8K_-B5N3ho1DL
https://drive.google.com/open?id=1ghvwFahCO9EPa56osan8K_-B5N3ho1DL
https://drive.google.com/open?id=1nBHSl8mMJXJFo8JAeY7CoRJQBWSIaBny
https://drive.google.com/open?id=1nBHSl8mMJXJFo8JAeY7CoRJQBWSIaBny
https://drive.google.com/open?id=1nBHSl8mMJXJFo8JAeY7CoRJQBWSIaBny


І - 21 Історія України 

Ковтун В.В. 

0660631330 

kovtun330@ukr.net 

12.05.2020 

2 год 
Тема15. Україна в умовах 

незалежності. 

1.Державотворчі процеси в 

Україні. 

2.Труднощі у розвитку 

економіки. Спроби 

економічних реформ. 

3.Становище в соціальній 

сфері, життєвий рівень 

населення. 

4.Конституційний процес. 

Прийняття Конституції 1996р. 

5.Зовнішня політика 

незалежної України. Взаємини 

України з сусідніми 

державами. 

6.Україна на сучасному етапі: 

події, люди, перспективи. 

Світлична В.В. Св24 Історія 

України: навч.посібн. – 7 е вид. 

– К.: Каравелла, 2015. С. 293 – 

311. 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 566 – 640. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. 

– Тернопіль: підручник і 

посібник, 2017. С. 370 – 417. 

https://vseosvita.ua/library/ukrain

a-v-umovah-nezaleznosti-

97667.html 

Бойко О. Д. Історія України: 

Посібник.-К.: «Академвидав», 

2003. С. 566 – 640. 

Земерова Т. Історія України. 

Таблиці та схеми / Т. Земерова. – 

Тернопіль: підручник і посібник, 

2017. С. 370 – 417. 

Визначити позитивні та 

негативні риси розвитку України 

за період незалежності.(скласти 

таблицю) 
Заповнити робочий зошит з 

історії України 

https://vseosvita.ua/library/metodic

na-rozrobka-robocij-zosit-z-kursu-

istorii-ukraini-253664.html  

Підготуватись до екзамену. 

І-21 Інформатика та 

комп’ютерна 

техніка 

Баланчук Тетяна 

Олександрівна 

0679189502 

balanchuktat@gmail.co

m 

18.05.2020 

2 год 
Лекція Програма обробки 

растрової графіки Adobe 

Photoshop 

Теоретичний матеріал: 

https://drive.google.com/open?id
=1MWjMCydfq8ibcdkz6WKR1CKa
JJbL6vTl 

Опрацювати  теоретичний 

матеріал 

І -21 Менеджмент і 

маркетинг 

Гайдучик Г.М. 

 0678005320 

 

         

 

13.05.2020      

2год 
Тема. Маркетингові 

дослідження 

 

 Корилюк С. І. Основи 

маркетингу – К., 2003, с. 30-119 

Опорний конспект. Тези. 

20.05.2020 

2 год 
Практична робота № 6. 
Складання опитувальної 

анкети 

Корилюк С. І. Основи 

маркетингу – К., 2003, с. 30-119 

Скласти опитувальну анкету 

https://vseosvita.ua/library/ukraina-v-umovah-nezaleznosti-97667.html
https://vseosvita.ua/library/ukraina-v-umovah-nezaleznosti-97667.html
https://vseosvita.ua/library/ukraina-v-umovah-nezaleznosti-97667.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-robocij-zosit-z-kursu-istorii-ukraini-253664.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-robocij-zosit-z-kursu-istorii-ukraini-253664.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-robocij-zosit-z-kursu-istorii-ukraini-253664.html
https://drive.google.com/open?id=1MWjMCydfq8ibcdkz6WKR1CKaJJbL6vTl
https://drive.google.com/open?id=1MWjMCydfq8ibcdkz6WKR1CKaJJbL6vTl
https://drive.google.com/open?id=1MWjMCydfq8ibcdkz6WKR1CKaJJbL6vTl


І-21 Вища математика 

Наконечна Т.П. 

0673593370 

ntp1957@ukr.net 

13.05.2020 

2 год 
Тема:  Застосування похідної 

до дослідження функції на 

екстремум. Правила 

дослідження. Удосконалення 

навиків дослідження. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=B3MR3wI3Ix4 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=aO9BIG7cAoU 
 

1. Опрацювати матеріал 

с. 298 – 305. 

2.Записати задачі в конспект. 

3. Опрацювати матеріал 

посібника з вищої математики с. 

68-75т та розв’язати вправи 12 і 

13. 

 Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу. 

14.05.2020 

2 год 
Тема: Задачі на максимум та 

мінімум. 

 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=qpH_sSgFk5M 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал В.Ю.Клепко «Вища 

математика вприкладах і 

задачах»  с. 310 – 313 

2. Опрацювати та записати в 

конспект матеріал посібник 

ст.101-102 Виконати аправи 

10,14 ( файлове повідомлення). 

3. Розв’язати вправи (файлове 

повідомлення)  

4. Опрацювати відеоматеріал. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу 

14.05.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Диференціал 

функції. Застосування до 

наближених обчислень. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал В.Ю.Клепко «Вища 

математика в прикладах і 

задачах»  с. 266  

2. Опрацювати та записати в 

конспект матеріал посібник  

ст.103-107 Виконати аправи 3,4,9    

( файлове повідомлення). 

3. Розв’язати вправи (файлове 

повідомлення)  

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
https://www.youtube.com/watch?v=B3MR3wI3Ix4
https://www.youtube.com/watch?v=aO9BIG7cAoU
https://www.youtube.com/watch?v=aO9BIG7cAoU
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/
https://www.youtube.com/watch?v=qpH_sSgFk5M
https://www.youtube.com/watch?v=qpH_sSgFk5M
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/


  18.05.2020 

2 год 
ПЗ. Тема:  Розв’зування 

задач з економічним 

змістом. Самостійна робота. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
 
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 

Опрацювати теоретичний 

матеріал В.Ю.Клепко «Вища 

математика в прикладах і 

задачах»  

с. 315 

Опрацювати теоретичний 

матеріал В.І.Казановський с.237 

2. Опрацювати та записати в 

конспект матеріал посібник     ( 

файлове повідомлення). 

3. Розв’язати вправи (файлове 

повідомлення) . 

4. Виконати с.р. 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу 
20.05.2020 

2 год 
Тема: Функція двох змінних. 

Основні поняття. Способи 

задання області визначення 

та неперервність. 

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 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=lK_5eKEIEoI 

Опрацювати теоретичний 

матеріал В.І.Казановський с.240-

243 

2. Опрацювати та записати в 

конспект матеріал посібник 

ст.108-109    ( файлове 

повідомлення). 

3. Розв’язати вправи 1(файлове 

повідомлення) . 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу 
21.05.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Частинні похідні 

функуії двох змінних. 

Повний диференціал. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=fg3GAwbhUuY&list=PLfABByLvmIIVl
9SOpKtN3CbxdVi8iRgGD&index=22 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал В.Ю.Клепко «Вища 

математика в прикладах і 

задачах»  

с. 345-348 

2. Опрацювати та записати в 

конспект матеріал посібник 

ст.109-111    ( файлове 

повідомлення). 

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://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
https://www.youtube.com/watch?v=lK_5eKEIEoI
https://www.youtube.com/watch?v=lK_5eKEIEoI
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/
https://www.youtube.com/watch?v=fg3GAwbhUuY&list=PLfABByLvmIIVl9SOpKtN3CbxdVi8iRgGD&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=fg3GAwbhUuY&list=PLfABByLvmIIVl9SOpKtN3CbxdVi8iRgGD&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=fg3GAwbhUuY&list=PLfABByLvmIIVl9SOpKtN3CbxdVi8iRgGD&index=22


3. Розв’язати вправи 2-4 

(файлове повідомлення) . 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу 
21.05.2020 

2 год 
ПЗ. Тема: Дослідження 

функції двох змінних на 

екстремум. Самостійна 

робота. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Klepko
_Viktor/Vyscha_matematyka_v_pryk
ladakh_i_zadachakh/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=lFJYCUmMrj4&list=PLfABByLvmIIVl9
SOpKtN3CbxdVi8iRgGD&index=25 

1. Опрацювати теоретичний 

матеріал В.Ю.Клепко «Вища 

математика в прикладах і 

задачах» с. 353-357 

2. Опрацювати та записати в 

конспект матеріал посібник 

ст.111-12    ( файлове 

повідомлення). 

3. Розв’язати вправи 5 (файлове 

повідомлення) . 

Сфотографувати конспект і 

надіслати в особисті 

повідомлення у Viber викладачу 
 

І- 21 Соціологія 

Піддубна Н.В. 

0631942701 

nata4.09.1980@gmail.c

om  

15.05.20 

2 год 
Тема. Політична соціологія. 

Соціологія громадської 

думки 

Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

Опрацювати лекцію.  Пройти 

тест. 

19.05.20 

2 год 
Тема. Соціологія особистості Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

 

Зробити короткий конспект. 

Соціологія. Тести, вправи та 

завдання для студентів всіх 

спеціальностей. Навчально- 

методичний посібник. К. 2014 

Укл. Костюк О. В. 

Опрацювати лекцію.  Пройти 

тест. 
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