
Викладач: Созанський А.П.  
 
12.03 – 24.04 
 
Дисципліна: «Основи інформатики» (1 курс)  
 
Тема: Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у 
звітах. Використання у звітах обчислюваних полів. Імпорт даних у базу та експорт 
даних з БД. 
 
Тема: Створення звітів до створених раніше об’єктів БД. 
 
Тема: Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Побудова моделі даних 
предметної області. Створення бази даних у програмному середовищі.  
 
Тема: Розробка запитів та їх реалізація.  
 
Тема: Розробка та реалізація інтерфейсу проекту.  
 
Тема: Підготовка звітів. Представлення та захист проектів.  
 
Інформ. джерела: 
Підручник Інформатика 10 (11) клас (рівень стандарту) Морзе 2018 
Google Диск :  
https://drive.google.com/open?id=11ucg3vS1ilFDiiBEJ_fQt7QGnPsK4fUz 
Підручник Інформатика 10 (11) клас (рівень стандарту) Ривкінд 2018 
Google Диск :   
https://drive.google.com/open?id=1OTqNvErEuHTJjOy_XJs2NMUdUIqoMhlW 
Підручник Інформатика 10 стандарт _Руденко та ін_ 2018. 
Google Диск :  https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-
r6 
Е.Г. Пьяних. Проектування баз даних в середовищі OpenOffice.org.   –Режим 
доступу: http://www.myopensoft.narod.ru/office/openoffice/doc/pdf/base_.pdf 
Google Диск :  Бази даних(pdf) 
https://drive.google.com/open?id=13cvQUwffaW77GoToAaDNRIGx0ILp5hcr 
Google Диск :  Бази даних(doc) 
 
Тема:  Дизайн і його тенденції. Ілюстрація. Цифрове мистецтво. Сучасна реклама 
та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. Типографіка, шрифти і шрифтові 
пари. Прийоми каліграфії та леттерингу. Особливості поєднання шрифтів.  
Коротка історія дизайну і типографіки. 
 
Інформ. джерела:  
1.  Підручник Інформатика 10 (11) клас (рівень стандарту) Морзе 2018 
Google Диск :  
https://drive.google.com/open?id=11ucg3vS1ilFDiiBEJ_fQt7QGnPsK4fUz 
Підручник Інформатика 10 (11) клас (рівень стандарту) Ривкінд 2018 

http://www.myopensoft.narod.ru/office/openoffice/doc/pdf/base_.pdf
https://drive.google.com/open?id=13cvQUwffaW77GoToAaDNRIGx0ILp5hcr


Google Диск :   
https://drive.google.com/open?id=1OTqNvErEuHTJjOy_XJs2NMUdUIqoMhlW 
Підручник Інформатика 10 стандарт _Руденко та ін_ 2018. 
Google Диск :  https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-
r6 
Google Диск :  Презентация 1-графічний дизайн (ppt) 
https://drive.google.com/open?id=1lC07RvPjDJ7HfC93JeeuNj-0s4iyfvCa 
Google Диск :  Презентация 2-графічний дизайн (ppt) 
https://drive.google.com/open?id=1X1E7uERoFeDMPFrWMgmSLDQBdZ0DGlt5 
Google Диск :  Презентация 3-графічний дизайн (ppt) 
https://drive.google.com/open?id=1QaIWpwIY6-fooeThpcPw2FfpCn4pW6A 
Google Диск :  Презентация 4-графічний дизайн (ppt) 
https://drive.google.com/open?id=12DgbYPWrmNriN3RSZwBF-8pQf_zL7IbC 
 
 
 
Дисципліна:  «Організаційна техніка і основи комп’ютерних 
технологій»  (1 курс ІБАС) 
 
Тема: Виготовлення кіно- і фотодокументів. 
 
Тема: Робота з фотоапаратом, відеокамерою. Виявлення та усунення основних 
несправностей.  
 
Тема: Засоби копіювання та оперативного розмноження документів. 
 
Тема: Робота з копіювальним апаратом. Виявлення та усунення основних 
несправностей.  
 
Тема: Опрацювання документів та їх зберігання.  
 
Тема: Засоби зберігання документів. Папки. Обладнання для зберігання 
документів. Механічні шафи елеваторного типу. Шафи для горизонтального 
зберігання документів. Способи пошуку документів. Основна характеристика  
СD/ DVD-приводів. Дискети та диски. Флешносії. Порівняльна характеристика 
різних типів носіїв. Запис дисків.  
 
Інформ. джерела: 
Бохан В.Г. Технічні засоби справочинства: навч.посіб. –К.: Університет «Україна», 
2009. – 324с. 
Палеха Ю.І.Організаційна техніка [Текст]: навч. посібник / Ю.І. Палеха. – К.: 
Ліра-К, 2008. – 193 с. 
Google Диск : Виготовлення кіно і фото документів.doc 
https://drive.google.com/open?id=1bDsUg7Jx-LzPK7leO6iz-MxhGVIimt0b 
GoogleДиск:Засоби копіювання та оперативного розмноження документів.doc 
https://drive.google.com/open?id=1ScE_mHtNMumz_wvXuB7XUD-F_b0WqQ9 
GoogleДиск:Засоби копіювання та оперативного розмноження документів-1.doc 
https://drive.google.com/open?id=1xvdMt_PV00jK923-yU6hMcVZqY1TY0iU 

https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-r6
https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-r6
https://drive.google.com/open?id=1lC07RvPjDJ7HfC93JeeuNj-0s4iyfvCa
https://drive.google.com/open?id=12DgbYPWrmNriN3RSZwBF-8pQf_zL7IbC
https://drive.google.com/open?id=1bDsUg7Jx-LzPK7leO6iz-MxhGVIimt0b
https://drive.google.com/open?id=1ScE_mHtNMumz_wvXuB7XUD-F_b0WqQ9
https://drive.google.com/open?id=1xvdMt_PV00jK923-yU6hMcVZqY1TY0iU


 
 
Тема: Транспортування документів, телефонний, радіотелефонний і 
факсимільний зв’язок. 
 
Інформ. джерела: 
Бохан В.Г. Технічні засоби справочинства: навч.посіб. –К.: Університет «Україна», 
2009. – 324с. 
Палеха Ю.І.Організаційна техніка [Текст]: навч. посібник / Ю.І. Палеха. – К.: 
Ліра-К, 2008. – 193 с. 
Google Диск : ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ.doc 
https://drive.google.com/open?id=1TO14uk-Cm31H7z7D9JqNi7AhBegfhlLI 
 
 
 
Дисципліна: «Автоматизовані інформаційні і Інтернет технології»   
(1 курс ІБАС) 
 
Тема: АРМ «Читач». Загальна характеристика користувацького інтерфейсу. 
Режими «Пошук»,«Перегляд». Робота в середовищі АРМ Читач. 
  
Тема: Система автоматизації бібліотек ІРБІС. АРМ Книговидача. Призначення та 
головні характеристики.  
 
Тема: АРМ «Книговидача». Загальна характеристика користувацького 
інтерфейсу. Режими «Читачі», « Замовлення», «Контроль/Статистика». 
 
Тема: Система автоматизації бібліотек ІРБІС. АРМ Комплектатор. 
 
Тема: Робота в середовищі  АРМ Комплектатор. 
Робота по попередньому опису і оформленню документів замовлення на книги. 
Робота по реєстрації надходження літератури, введення первинних даних для 
книги сумарного обліку (КСО). Робота по передачі описів на каталогізацію і 
відомостей про доукомплектування до електронного каталогу. Робота по 
передплаті періодичних видань. Робота по списанню літератури. 
  
Тема: Система автоматизації бібліотек ІРБІС. АРМ Адміністратор. Веб-
компоненти Web-ІРБІС. 
 
Тема: Робота в середовищі АРМ Адміністратор. Робота в середовищі Web-ІРБІС.  
 
Інформ. джерела: 
Google Диск : Читач.doc 
https://drive.google.com/open?id=1u4a1GjpxbbdHDC0kOdVYTHkI8BTnaROJ 
Google Диск : тека - книговидача 
https://drive.google.com/open?id=1Rliq0eWrtut7i163CGfY5czmwrORmLC4 
Google Диск : комплектатор.doc 
https://drive.google.com/open?id=1HndpAZOr_vT48l7p7WxciE7LW6JJ-m4d 
Google Диск : адміністратор.doc 

https://drive.google.com/open?id=1TO14uk-Cm31H7z7D9JqNi7AhBegfhlLI
https://drive.google.com/open?id=1HndpAZOr_vT48l7p7WxciE7LW6JJ-m4d


https://drive.google.com/open?id=1gaz7kS5l9oa4J1xvLHL_ExPxT7vJZFWc 
 
 
 
Дисципліна: «Системи керування базами даних »  (3 курс) (ІБАС) 
 
Тема: Створення форм до БД “Бібліотека” в режимі дизайну. 
 
Тема: Звіти як результат аналізу даних. Створення звіту в режимі майстра.  
 
Тема:  Створення звітів за допомогою Майстра звітів. Перегляд звіту.  
 
Тема: Конструювання звітів. Редагування звітів за допомогою конструктора. 
 
Тема: Створення і редагування звітів до БД  “Коледж” за допомогою 
конструктора БД. 
 
Тема: Створення і редагування звітів до БД  “Бібліотека” за допомогою 
конструктора БД.  
 
Тема: Створення і редагування звітів до БД  “Фірма Х” за допомогою 
конструктора БД.  
 
Інформ. джерела: 
Google Диск :  Бази даних (pdf) 
https://drive.google.com/open?id=13cvQUwffaW77GoToAaDNRIGx0ILp5hcr 
Google Диск :  Бази даних(doc) 
https://drive.google.com/open?id=1gGzP8bvGnmIkYaDPK0KHPb4-2kZLHyra 
Е.Г. Пьяних. Проектування баз даних в середовищі OpenOffice.org.–Режим 
доступу: http://www.myopensoft.narod.ru/office/openoffice/doc/pdf/base_.pdf 
 
 
 
Дисципліна: «Інформаційні системи і мережі »  (3 курс ІБАС) 
 
Тема: Інформаційно-пошукові системи та основи пошуку в мережі. 
 
Тема: Пошук інформації з допомогою пошукових систем. Порівняльна 
характеристика можливостей різних пошукових систем.  
 
Тема:  Пошук інформації про вищі учбові заклади, відомого політичного діяча в 
мережі Інтернет. (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ) 
 
Тема:  Пошук ділової інформації в Інтернет. (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ) 
 
Тема:  Електронна пошта. 
 

https://drive.google.com/open?id=1gaz7kS5l9oa4J1xvLHL_ExPxT7vJZFWc
https://drive.google.com/open?id=13cvQUwffaW77GoToAaDNRIGx0ILp5hcr
https://drive.google.com/open?id=1gGzP8bvGnmIkYaDPK0KHPb4-2kZLHyra
http://www.myopensoft.narod.ru/office/openoffice/doc/pdf/base_.pdf


Тема:  Робота з електронною поштою. Реєстрація на українському, европейському  
та американському  поштових серверах. Відправлення та отримання електронних 
поштових повідомлень. (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ) 
 
Інформ. джерела: 
Google Диск : Пошук інформації з допомогою пошукових систем.doc 
https://drive.google.com/open?id=10xGEohGCJg_gWVUd5AJ7VXMzmw05H5cF 
Google Диск : Пошук інформації про вищі учбові заклади, відомого політичного 
діяча в мережі Інтернет.doc 
https://drive.google.com/open?id=12eLFDXpB9siDcKQuj9hUWLCvizgLwA40 
Google Диск :  Пошук ділової інформації в Інтернет.doc 
https://drive.google.com/open?id=1JOi8jDeUhF0gMFNw0xTg_OE3t-rYObMM 
Google Диск : Робота з електронною поштою. Реєстрація на українському, 
европейському  та американському  поштових серверах. Відправлення та 
отримання електронних поштових повідомлень.doc 
https://drive.google.com/open?id=1oGXLHKkZ1khq3cZpFXezWqCS_VrEiKGz 

https://drive.google.com/open?id=10xGEohGCJg_gWVUd5AJ7VXMzmw05H5cF
https://drive.google.com/open?id=12eLFDXpB9siDcKQuj9hUWLCvizgLwA40
https://drive.google.com/open?id=1JOi8jDeUhF0gMFNw0xTg_OE3t-rYObMM

