
Викладач: Созанський А.П.  
 
25.04 – до завершення ІІ семестру. 
 
Дисципліна: «Основи інформатики» (1 курс )  
 
Тема: Характеристики зображення та засобів його відтворення - яскравість, 
контрастність, роздільна здатність, інтервал оптичної щільності (фотографічна 
ширина), колірна гама, палітра, глибина кольору, насиченість кольору. Растровий 
графічний редактор як інструмент для дизайну. Основні інструменти для 
малювання. Інструменти виділення. Концепція побудови пошарового зображення. 
Робота з шарами. Трансформація об’єктів. Створення колажів. Прийоми 
колажування. Робота з текстом. Робота з векторними елементами. Ретуш та 
художня обробка зображень, отриманих шляхом фотографування або сканування. 
Гама-корекція як засіб узгодження діапазону яскравості зображення і 
характеристик засобу його відтворення. Тонова корекція зображень. Робота з 
кольором. Анімація в растровому графічному редакторі.  
 
Інформаційні 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 
Google Диск : Растрова графіка 1.pdf 
https://drive.google.com/open?id=1MCB-1HkdBUGuCUgRoWot78tFPdjUAI8N 
Google Диск : Растрова графіка 2.pdf 
https://drive.google.com/open?id=19VL0Fo0fSxqlqJcjAHo1nKFkrlLy3dOR 
 
Тема: Колір. Теорія кольору. Колористика. Колірний круг. Система Pantone. Колір 
в рекламі. Насиченість, світлість, колірний тон, психологія кольору. Створення 
гармонійних колірних поєднань. Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в 
дизайні. Символи та образи. Художній образ. Знакові системи. Принципи 
побудови знаків. Стилістична єдність. Поняття бренду, брендингу. Елементи 
фірмового стилю. Айдентика. Брендгайд. Брендбук.  
 
Інформаційні 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 

https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-r6
https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-r6
https://drive.google.com/open?id=1MCB-1HkdBUGuCUgRoWot78tFPdjUAI8N


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 
 
Тема: Створити (намалювати) логитип деякої фірми (організації). Для виконання 
завдання можна використати будь-яких графічний редактор. (ПРАКТИЧНЕ 
ЗАНЯТТЯ). 
 
Тема: Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну. Основні 
інструменти для малювання. Робота з векторними контурами. Трасування об'єктів. 
Маскування. «Живі» переходи. Спотворення і деформація. Заливка об'єктів. 
Робота з градієнтами. Прозорість. Градієнтна сітка. Художні ефекти. Робота з 
символьними об'єктами. Робота з текстом. Макетування. Художнє оформлення 
тексту. Ділова графіка. 
 
Інформаційні 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 
Google Диск :OpenOfficeDraw-векторна графіка.doc 
https://drive.google.com/open?id=1jbbA-MOqRzca6r1oz7SDPDWMMlI1XkLG 
Google Диск : Графіка draw.doc 
https://drive.google.com/open?id=1c3nfL2NlhZua37Cz62ZeL71NeDIK-rN- 
 
Тема: Складання  буклету (програмки) творчого вечора(концерту і т.п.). Для 
виконання завдання можна використати будь-яких графічний редактор. 
(ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ). 
 
Дисципліна: «Організаційна техніка і основи комп’ютерних 
технологій»   (1 курс, ІБАС) 
 
Тема: Транспортування документів, телефонний, радіотелефонний і 
факсимільний зв’язок. 

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=1X1E7uERoFeDMPFrWMgmSLDQBdZ0DGlt5
https://drive.google.com/open?id=1QaIWpwIY6-fooeThpcPw2FfpCn4pW6A-
https://drive.google.com/open?id=12DgbYPWrmNriN3RSZwBF-8pQf_zL7IbC
https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-r6
https://drive.google.com/open?id=1x2Ke-9z7fXkqqSTfcRGx7FIlcxuur-r6
https://drive.google.com/open?id=1jbbA-MOqRzca6r1oz7SDPDWMMlI1XkLG


 
Інформаційні 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 
 
Тема: Робота з телефоном, радіотелефоном, пейджером. Виявлення та усунення 
основних несправностей. (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ). 
 
Тема: Робота з факсимільним апаратом. Виявлення та усунення основних 
несправностей. (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ). 
 
Тема: Телеграфний, фототелеграфний, телевізійний зв’язок. Комп’ютерні мережі, 
Інтернет, супутниковий зв’язок, відеотехніка. 
 
Інформаційні 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 : ТЕЛЕГРАФНИЙ.doc 
https://drive.google.com/open?id=18Njf2O7Z1siOjFA8Fdum42DGY0UWze-t 

 
Тема: Робота з телевізором та відеомагнітофоном (відеоплеєром). Виявлення та 
усунення основних несправностей. (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ). 
 
Тема: Системи та засоби сигналізації, загальні правила обслуговування, 
запобіжні заходи виявлення та усунення основних електричних несправностей 
технічних засобів оргтехніки. Охорона праці та довкілля. 
 
Інформаційні 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 : Сигналіз.охорона праці,орг.doc 
https://drive.google.com/open?id=16aA643d4jXheyb-r7Mr8-NmImhnouDOf 
 

 
Дисципліна: «Автоматизовані інформаційні і Інтернет технології»   
(1 курс, ІБАС) 
 
Тема: Програма Бібліотека 5.3. Загальні  відомості. Інтерфейс програми 
Бібліотека 5.3. Провідник по програмі Бібліотека5.3. Правила занесення 
бібліографічної інформації в програмі Бібліотека 5.3. Список полів . Функції . 

https://drive.google.com/open?id=1TO14uk-Cm31H7z7D9JqNi7AhBegfhlLI
https://drive.google.com/open?id=18Njf2O7Z1siOjFA8Fdum42DGY0UWze-t


Основні поняття . Вбудовані функції програми Бібліотека 5.3. 
 
Тема: Робота з інтерфейсом програми Бібліотека 5.3: основне вікно, вікно 
редактора запису, вікно словника. Створення інвентарної книги , видача книг 
читачам , прийом книг від читачів , створення списку боржників. (ПРАКТИЧНЕ 
ЗАНЯТТЯ) 
 
Тема: Список полів. Ознайомлення з переліком полів і їх призначенням. 
 
Тема: Введення нових записів, опис книги з одним автором, опис книг двох і 
більше авторів, монографій, дисертацій. Опис книги з багатотомника, опис 
читачів. Перевірка записів на дублетність, пошук  у словнику, створення і друк  
карточок, Пошук потрібного запису, підготовка і друк бюлетенів по певним 
тематикам, створення буферу і занесення в нього запису, редагування і 
копіювання записів. Пошук документів в Інтернеті , завантаження записів з 
СІГЛИ в Бібліотеку 5.3 , підготовка і друк списків.(ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ) 
 
Тема: Користувачі програми Бібліотека 5.3. Можливості програми Бібліотека 5.3. 
в режимі Адміністратор. 
 
Інформаційні джерела: 
 
Google Диск : БІБЛ 5.Х.7z 
https://drive.google.com/open?id=1sZiPyYcSIYQ3TcDh0XTE04jDc5nTsAnL 
Google Диск : бібл.5.3.doc 
https://drive.google.com/open?id=1yTCJwkYeCJEW23unHnebsETgjyafmTGj 
Google Диск : Користувачі БІБЛ5.3..doc 
https://drive.google.com/open?id=15NxtRGLRgDWaqKZ_BS9uyR17CRJ78fsb 
 
 
Дисципліна: «Системи керування базами даних»  (3 курс, ІБАС) 
 
Тема: Імпортування і експортування даних в Base. Циркуляція даних в 
середовищі OpenOffice. Публікація даних в Web. Типові перешкоди і способи їх 
вирішення при роботі з СУБД OpenOffice.Base. 
Тема: Ознайомлення з елементами програмування – макросами в програмі Base. 
 
Інформаційні 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 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1sZiPyYcSIYQ3TcDh0XTE04jDc5nTsAnL
https://drive.google.com/open?id=1yTCJwkYeCJEW23unHnebsETgjyafmTGj
https://drive.google.com/open?id=15NxtRGLRgDWaqKZ_BS9uyR17CRJ78fsb
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


Дисципліна: «Інформаційні системи і мережі »  (3 курс, ІБАС) 
 
Тема: Internet-технології в бізнесі. Основні задачі бізнесу.  
 
Тема: Захист інформації від несанкціонованого доступу. Захист інформації від 
вірусного втручання, Інтернет  віруси. 
 
Тема: Основи безпеки в Internet . Інформаційна безпека. Заходи захисту 
інформаційної безпеки . 
 
Інформаційні джерела: 
 
Google Диск : Інформац.безпека.Загрози в Інтернеті.pptx 
https://drive.google.com/open?id=1Rh7rfXW_ZpkHmwmszjxTq5GZjJxoyHwU 
Google Диск : Інтернет технології і навчання в Інтернеті.pdf 
https://drive.google.com/open?id=1Nq-g-bwp3lnnsyAfAw6DHH5FBL5h_aow 

https://drive.google.com/open?id=1Rh7rfXW_ZpkHmwmszjxTq5GZjJxoyHwU

