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Рекомендації щодо виконання практичних завдань. 

Процес виконання практичного завдання, отримані розв'язки задач і 

відповіді оформлюються у вигляді індивідуального звіту, що готується у 

текстовому редакторі Microsoft Word.  

Звіт повинен містити титульну сторінку (академія, практична, 

виконавець, Київ -2011), зміст документа (автоматичний, на 2-й 

сторінці), починаючи з третьої сторінки розміщуються результати 

виконання практичних завдань.  Для кожного завдання вказується номер і 

назва  задачі,  проведені обчислення, одержані розв'язки (відповіді). 

Звіти і виконані завдання в робочих таблицях Microsoft Excel зберігати у 

вигляді файлів формату: 

<ім 'я файлу>. doc    та    <ім 'я файлу>. xls; 

В іменах файлів застосовують тільки латинські символи, файли називати за 

таким зразком – MISTDU01_Skrypka_1k_zao, що означає: 

 абревіатуру дисципліни Моделювання, інформаційні системи і 

технології в державному управлінні – MISTDU; 

 № практичного заняття – 01; 

 прізвище слухача Скрипка – Skrypka 

 курс і форма навчання – 1k_zao 

 роздільні символи (знак підкреслювання) – _  

При необхідності завдання відправляти електронною поштою викладачу. 
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Тема практичного заняття: "Комп’ютерна техніка – інструмент 

інформаційних технологій" 

Опис пунктів завдання 

1. Створіть акаунт (пошту) на сайті Google. Запишіть важливі дані: ім'я 

користувача, пароль, спеціальне секретне питання. Акаунт Google 

дає вам доступ до Gmail та до інших служб Google. Якщо у вас уже є 

акаунт Google, увійдіть до нього.  

2. Перейдіть у розділ Документи Google. Створіть документ з іменем 

MIST1_Skrypka_1k_zao. Створіть титульну сторінку з назвою 

"Практичні роботи". На другій сторінці введіть заголовок 

"Практична робота №1" і тему "Інформаційні технології". Перший 

пункт практичної "Проблеми використання комп’ютерних 

технологій". Опишіть двома реченнями проблеми використання 

комп’ютерних технологій у вашій установі. Надайте доступ до 

вашого файлу колезі. Перевірте можливість доступу до аналогічного 

файлу вашого колеги.  

3. Другий пункт практичної "Планування творчої роботи". Введіть 

можливу тему вашої творчої. Опишіть двома реченнями проблеми, 

які ви будете висвітлювати в творчій роботі. 

4. Зареєструйтеся на сайту Зерна (zerna.at.ua). Змініть групу 

користувачів на НАДУ_МІСТзao.  

5. Додайте на сайт новину (рекламу), що стосується  вашої діяльності, 

вашого регіону, дисципліни. Напишіть коментар до новини іншого 

слухача.  
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6. Створіть у вашій папці документ Word відповідно до рекомендацій 

щодо виконання практичних завдань розташованих на сайті "Зерна" 

(zerna.at.ua).   

7. Копіюйте пункти практичної в цей документ. На другій сторінці 

вставте електронний зміст.  

 

Наступні питання йдуть окремими пунктами практичної. 

8. Як визначити характеристики персонального комп’ютера.  

9. Недоліки Провідника. Характеристики дисків, папок, файлів. 

10. Програмне забезпечення. Ліцензійне, безкоштовне, умовно 

безкоштовне. 

11. Калькулятор. Paint. Блокнот. WordPad. 

12. Архіви файлів. 

13. Антивіруси, акції (український Зілля http://zillya.com/).  

14. Перекладачі. 

15. Словники. 

16. Пропозиції Google для підприємств. 

 


