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Навчальний предмет «ОСНОВИ РОБОТИ НА ПК» 

Викладач Кондратюк Марія Миколаївна 

 

№ 

п/п 
Дата 

Назва 

предмету 

№ 

групи 
Перелік тем Завдання 

1. 12.03.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

10 

група 

«Техніка безпеки 

при роботі з 

комп’ютером і 

правила поведінки 

в комп’ютерному 

класі» 

«Основи інформаційно – комунікаційних 

технологій Н.В. Морзе». Розділ І, ст.12 

Презентація за посиланням 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-tehnika-

bezpeki-pid-cas-roboti-za-komputerom-i-pravila-

povedinki-u-komputernomu-klasi-107909.html 

«Основи роботи на 

персональному 

комп’ютері». 

https://www.chaynikam.info/ukr/base.html 

Презентація за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladovi-komp-

yutera-24787.html 

2. 13.03.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

2 

група 

«Робота в MS 

Power Point» 
«Основи інформаційно – комунікаційних 

технологій Н.В. Морзе». Розділ ІІІ, ст.157 

«Мультимедійні 

технології» 

Інтернет-ресурс 
https://pidruchniki.com/15660212/informatika/zaso

bi_multimediynih_tehnologiy 
Презентація за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-multimediyni-

tehnologi-v-osviti-67586.html 

3 19.03.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

10 

група 

«Програми 

створення 

текстових і 

графічних 

документів» 

  

Презентація за посиланням 
https://cdn-cms.f-

static.com/uploads/228719/normal_5b9582145749b

.pdf 

«Мультимедійні 

технології» 

Інтернет-ресурс 
https://pidruchniki.com/15660212/informatika/zaso

bi_multimediynih_tehnologiy 
Презентація за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-multimediyni-

tehnologi-v-osviti-67586.html 

4. 20.03.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

2 

група 

«Засоби 

мультимедійних 

технологій» 

Генеза. 

Інформатика. Рівень стандарту 10 (11). 

Розділ ІІІ, ст.108 

Презентація за посиланням 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-multimediyni-

tehnologi-v-osviti-67586.html 

«Види і типи 

мультимедійних 

презентацій» 

«Основи інформаційно – комунікаційних 

технологій Н.В. Морзе». Розділ ІІІ, ст.157 

Інтернет-ресурс 
https://studfile.net/preview/5117935/ 

Інтернет-ресурс 
https://naurok.com.ua/vidi-prezentaciy-do-uroku-osnovni-

pravila-dizaynu-pri-skladanni-prezentaci-75054.html 
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5. 26.03.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

10 

група 

«Види і типи 

презентацій» 

«Основи інформаційно – комунікаційних 

технологій Н.В. Морзе». Розділ ІІІ, ст.157 

Інтернет-ресурс 
https://studfile.net/preview/5117935/ 

Інтернет-ресурс 
https://naurok.com.ua/vidi-prezentaciy-do-uroku-

osnovni-pravila-dizaynu-pri-skladanni-prezentaci-

75054.html 

«Локальні, 

корпоративні і 

глобальні мережі» 

Інформатика та інформаційні технології 

Гуржій А.М. Розділ 10 Ст.144 

Презентація за посиланням 
http://www.myshared.ru/slide/1160310/ 

6. 27.03.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

2 

група 

«Практична робота 

№ 3. Створення 

презентації 

навчального 

закладу» 

Практикум з інформатики 
Я.М. Глинський. Розділ VІ,ст.257 

Відеопрезентація 
https://www.youtube.com/watch?v=U9Rpfrf7pW

w 

«Основи мережних 

систем. Мережі на 

основі ПК» 

Інформатика 10-11 клас 

 Зарецька І. Т.Ст.67 

Презентація за посиланням 
https://naurok.com.ua/osnovi-merezhnih-sistem-

merezhi-na-osnovi-pk-lokalni-korporativni-i-
globalni-merezhi-33298.html 

7. 02.04.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

10 

група 

«Тестові завдання 

для засвоєння 

даної теми» 

Виконання тестового завдання за посиланням 
https://onlinetestpad.com/ua/test/124713-osnovi-

%D1%96nformac%D1%96jnoi-bezpeki 

«Практична робота 

№ 1. Створення 

презентації 

навчального 

закладу» 

Практикум з інформатики 
Я.М. Глинський. Розділ VІ,ст.257 

Відеопрезентація 
https://www.youtube.com/watch?v=U9Rpfrf7pW

w 

8. 03.04.2020 

Основи 

роботи на 

ПК 

2 

група 

«Основи мережних 

систем. Локальні, 

корпоративні і 

глобальні мережі» 

Інформатика та інформаційні технології 

Гуржій А.М. Розділ 10 Ст.144 

Презентація за посиланням 
http://www.myshared.ru/slide/1160310/ 

«Основні мережні 

сервіси та 

браузери» 

Інтернет-ресурс 

 

Презентація за посиланням 
https://naurok.com.ua/servisi-merezhi-internet-

konspekt-uroku-32415.html 
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