
ПЛАН 

роботи науково-дослідного гуртка «КОМП’ЮТЕРІЯ» 
кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій 

(2016-2017 навчальний рік) 
 
Науково-педагогічні працівники кафедри економічної 

кібернетики та інформаційних технологій на науково-практичному 
гуртку «КОМП’ЮТЕРІЯ» у 2016-2017 навчальному році планують 
залучити студентів до участі у розробці наукових тем кафедри, у 
внутрішньовузівських, всеукраїнських, міжнародних студентських 
наукових конференцій та Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт, а також – різноманітних конкурсів. У рамках 
наукового гуртка протягом навчального року планується проведення 
олімпіад з інформатики, кібернетики, програмування та 
комп’ютерної графіки. Інформація щодо запланованої тематики 
засідань гуртка наведена у табл. 1. Заняття проводять викладачі 
кафедри та співробітники навчально-наукового інституту 
інформаційних та інноваційно-освітніх технологій із залученням 
керівників відділів. 

Таблиця 1 
Перелік запланованих заходів НДГ «Комп’ютерія» 

та термінів їх проведення, 2016-2017 н. р. 
№ 

прото-
колу 

Найменування заходів 
Відповідальний 

за захід 
Дата 

проведення 
 

1 2 3 4 

1.  Вивчення пакетів програм для обробки 
відеозаписів 

Свириденко І. А. вересень 2016 р. 

2.  Вивчення пакетів програм для обробки 
відеозаписів 

Свириденко І. А. жовтень 2016 р. 

3.  Вивчення пакетів програм для обробки 
відеозаписів 

Свириденко І. А. жовтень 2016 р. 

4.  

Участь у ХІIІ щорічному 
міждисциплінарному семінарі «Студентські 
робити за науковою тематикою кафедри 
економічної кібернетики та інформаційних 
технологій» 

Співробітники 
кафедри 

листопад 2016 р. 

5.  Сучасні методи інтернет-реклами Мінькова О. Г. листопад 2016 р. 

6.  Безпека в мережі Internet Мінькова О. Г. листопад 2016 р. 

7.  Робота з відеохостингом YouTube Марченко С. О. грудень 2016 р. 

8.  
Розміщення банерів та сайтів у мережі 
Internet 

Свириденко І. А. грудень 2016 р. 

9.  
Перший (внутрівузівських) тур 
Всеукраїнської олімпіади з «Інформатики» 

Співробітники 
кафедри та 
ННІ ІІОТ 

грудень 2016 р. 



1 2 3 4 

10.  
Ефективна робота з векторною графікою 
(Core Draw та ін.) 

Мінькова О. Г. лютий 2017 р. 

11.  Cекрети растрової графіки (Photoshop та ін) Сазонова Н. А. лютий 2017 р. 

12.  

Щорічна студентська наукова конференція 
«Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методи в економіці, менеджменті 
та бізнесі» 

Співробітники 
кафедри 

квітень 2017 р. 

13.  Елементи Web-дизайну Копішинська О.П. березень 2017 р. 

14.  Конкурс на кращий Web-сайт Копішинська О.П. квітень 2017 р. 

15.  
Альтернативне програмне забезпечення 
(LibreОffice, Google Apps) 

Марченко С. О. квітень 2017 р. 

16.  

Застосування ІР- телефонії в 
автоматизованих інформаційних системах 
при управлінні організаціями та 
підприємствами 

Уткін Ю. В. травень 2017 р. 

17.  
Використання сервісних засобів електронних 
таблиць для обробки та аналізу даних 
наукових досліджень 

Мінькова О. Г., 
Сазонова Н. А. 

травень 2017 р. 

 
 
 

 
Зав. кафедри економічної 
кібернетики та інформаційних 
технологій, доцент Ю. В. ВАКУЛЕНКО 
 
Науковий керівник гуртка,  
асистент кафедри економічної 
кібернетики та інформаційних 
технологій О. Г. МІНЬКОВА 
 
 


