
Регламент

Вид роботи Кількість Бали Сума

�Лекції 8 1 8

�Практичні роботи 16 2 32

�Модульний контроль 1 10 10

�Розрахунково графічна робота 1 10 10

�За підсумками семестру - ДСК (іспит) 1 40 40

к.ф.-м.н., доцент кафедри ЕЗПФ Ткач Олена Петрівна

tkach.olena@aph.sumdu.edu.ua

Ц-325а, ЕТ-243



Аккаунт Google Apps – шлях доступу до 
можливостей Google Apps для освітнього процесу

це пакет хмарних додатків для

▪ планування спільної діяльності та 
управління нею

▪ колективної роботи і спілкування

▪ публікації матеріалів, хостингу 
відеоматеріалів і багатьох інших 
інструментів, необхідних в роботі 
сучасного установи освіти

Google Apps 
для навчальних закладів





1. Створити акаунт в google (зареєструвати 

поштову скриньку gmail)

2. Уввійти в google клас та вибрати роль 

«учень» (student)

3. Приєднатися до класу ввівши код iomqff.

1
2

3 Ввести код



 1 етап (до другої половини XIX ст.). 

«Ручний» 

 2 етап (з кінця XIX ст.). «Механічний»

 3 етап (40-60 рр. XX ст.). «Електричний» 



 4 етап (з початку 70-х рр.). 

«Електронний»

 5 етап (з середини 80-х рр.). 

«Комп’ютерний» 

 6-й етап (встановлюється) –

«Мережевих технологій»



Носії інформації

• Паперові (папірус, пергамент, таблички і т.д.)

• Вінілові платівки

• Фотографії, голографії, фото- і кіноплівка, фотопластини

• Твердотільні мікросхеми пам'яті (діод-транзисторна,
конденсаторно-транзисторна, логіка і т.д.)

• Оптичні диски

• Механічні (барабани, перфокарти, вузликова писемність)

Немагнітні

• Магнітні стрічки (бабіни, касети, барабани)

• Магнітні диски (гнучкі і жорсткі)
Феромагнітні

• Молекулярні (ДНК, РНК і т.д.)

• Пластикові багатошарові голографічні структури

• Магніторезисторні, магнітнострикційні і
сегнетоелектричні

• Суперпарамагнітні наночастинки і кластери

• Вуглецеві структури (фулерени, нанотрубки, графен)

Нанотехнологічні
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Різновиди носіїв інформації
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Основними властивостями
інформаційних технологій 

Доцільність

Наявність компонентів та їх структури

Взаємодія із зовнішнім середовищем

Цілісність

Розвиток у часі



Петабайт

Терабайт

Ексабайт

Зетабайт
Йоттабайт

Бронтобайт

Геоптобайт

Google обробляє близько

24 петабайт

даних кожень день

2,8 зетабайт





Електроніка Мережевий

зв’язок

Носії

інформації

Віртуальний

світ

Інтелектуальні

системи

Натільна

електроніка

Системи

позиціонування

в режимі

реального часу

Машинний зір

Тонкоплівковий

термоелектричн

ий елемент

Інтернет речей

Квантовий

комп`ютер

3D-принтер

Мобільний

зв’язок 5G

Бездротовий

зв’язок

Квантова

криптографія

Твердотільний

накопичувач

Голографічна

пам’ять

Спінтроніка

Мемристор

Голографія

Безекранний

дисплей

Стереодисплей

Інтерферометри

чний

модуляторний

дисплей

Занурення у 

віртуальну

реальність

Окуляри

доповненої

реальності

Нейрокомп’ютер

ний інтерфейс

Штучний

інтелект

Машинний

переклад

Система

запитання-

відповідь



2017 - 3,58 млрд чол. 

При загальній кількості людей на планеті 7,3 млрд (2015 р.)

2015 – 43% 

2000 – 6,5 % користувачів на планеті





 Китай інтернету - 710 млн, 

 Індія - 350 млн, 

 США - 277 млн, 

 Японія - 110 млн, 

 Бразилія - 110 млн, 

 Росія - 87,5 млн, 

 Німеччина - 72 млн, 

 Індонезія - 71 млн , 

 Нігерія - 70 млн, 

 Мексика - 59 млн

Користувачі в Україні

Р
о
зп

о
д
іл

 з
а
 в

ік
о
м

http://psm7.com/wp-content/uploads/2016/09/Dolya-polzovatelej.jpg


(2 млн людей)

Відсоток мобільної аудиторії

серед користувачі Інтернету

http://psm7.com/wp-content/uploads/2016/09/Auditoriya.jpg


http://itc.ua/wp-content/uploads/2016/12/10-hot-trends-2017.png




 Інтернет (Internet лат. inter – «між», net –
«мережа» – у буквальному перекладі
означає «міжмережний») – всесвітня
комп'ютерна мережа, яка об'єднує мільйони
комп'ютерів в єдину інформаційну систему.

Зв’язок комп’ютерів

Відсутність власника

Широка географія

Безліч інформації

Реклама

Спам



 1957 р. Запуск в СРСР першого штучного супутника Землі

 1958 р. У США при Міністерстві оборони створено Агентство Передових

дослідницьких проектів - ARPA.

 1969 р. Між двома першими вузлами мережі ARPANET встановлено зв'язок

 1971 р. була розроблена перша програма для відправки ел.пошти по мережі.

 1986 Створено магістраль NSFnet (National Science Foundation – NSF)

 2001 р. Запущена Wikipedia, за обсягом відомостей і тематичним охопленням

вважається найповнішою енциклопедією людства.

 2003 р. Створено Skype.

 2004 р. Відкрито Facebook.

 2005 р. Запущений YouTube.

 2008 р. Число користувачів, які регулярно використовують Інтернет, склало

близько 1,5 млрд. Чоловік (близько чверті населення Землі).

 2010 рік. Прямий доступ в Інтернет отримав екіпаж Міжнар. косм. станції.

 2016 р. 3 млрд. коритсувачів Інтернет (60% людей планети Земля).

користовувачів, Facebook 1,7 млрд.

 2017 р. 3,58 млрд. коритсувачів Інтернет, українських користувачів Facebook

11 млн.



http://foykes.com/wp-content/uploads/2014/11/165781_original.png
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Самостійно опрацювати - 1 бал
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HTML сторінка
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html> 

<head> 

<title>Приклад HTML сторінки</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Мій перший HTML-документ</h1> 

<hr> 

<p> Скоро мы узнаем, что означают эти странные

знаки.</p>

</body> 

</html> 

тег
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Статичні Динамічні

створюються вручну, після

чого при кожному звертанні

до сайту представляються

користувачеві в незмінному

вигляді.

сукупність тексту й графіки,

мови розмітки, але

використовують різні

технології, що дозволяють

«конструювати» веб-сторінки

«на льоту».
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Структура HTML документа
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional // EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

Тут розміщується службова інформація.

Користувач її не бачить.

</head>

<body> 

Тут розміщується вміст документа.

Користувач її бачить.

</body>

</html> 

Начало документа

Кінец документа

Начало заголовка

Кінец заголовка

Начало тіла документа

Кінец тіла документа

Визначення типу документа 



Валідатор - це програмне забезпечення, що виконує перевірку коду на

відповідність загальноприйнятим стандартам консорціуму W3C.
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Методи перевірки

— Завантажити текст на сайт валідатора

— Скопіювати файл

— Вказати адресу сайту



28

Заголовок документа
<html>

<head>

<title> Заголовок документа </title>

</head>

<body> 

...Вміст документа...

</body>

</html> 
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Тіло документа
<html>

<head>

...Служебная информация... 

</head>

<body>

<h1>Мой первый HTML документ</h1>

<hr> <!-- горизонтальная линия -->

<p>Некоторый текст. Основное содержание 

текущей страницы. Первый абзац

<p>Второй абзац. Для форматирования 

текста используют разные элементы языка 

HTML.</p> <!–- абзац -->

</body>

</html> 

Комментарий



Блочні (block elements) 

Структуроване форматування

Текстові (inline elements) 

Беспосереднє форматування

<title> С о д е р ж а н и е </title>

Открывающий тег Закрывающий тег

Элемент
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<h1>Заголовок первого уровня</h1>

<p>Элемент P представляет абзац. В нем <b>не могут</b> содержаться элементы 

уровня блока (включая и сам элемент P). Элементы, определяющие стиль 

шрифта:

<b>полужирный,</b>

<i>курсивный,</i>

<u>подчёркнутый</u>и другие</p><p>Второй абзац</p>
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<h1>Заголовок 1</h1>

<h2>Заголовок 2</h2>

<h3>Заголовок 3</h3>

<h4>Заголовок 4</h4>

<h5>Заголовок 5</h5>

<h6>Заголовок 6</h6>
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<h1>Горизонтальная линия</h1>

<hr>
<p>

Браузеры, которые интерпретируют мягкие переносы, должны 

обеспечивать следующую семантику: если строка прекращается в месте 

мягкого переноса…
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<P>

Браузеры, которые 

интерпретируют мягкие 

переносы, должны 

обеспечивать следующую 

семантику: если строка 

прекращается в месте 

мягкого переноса, в конце 

первой строки должен 

отображаться символ 

переноса. 

</P>
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<p>

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог. 

</p>

<p>Мой дядя самых честных правил, 

<p>Когда не в шутку занемог,

<p>Он уважать себя заставил 

<p>И лучше выдумать не мог.   
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<p>Мой дядя самых честных правил, 

<br>Когда не в шутку занемог,

<br>Он уважать себя заставил 

<br>И лучше выдумать не мог.   
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<!-- Форматирование кода с отступами -->

<html> 

<head> 

<title>Мой первый

документ</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Мой первый HTML-

документ</h1> 

<hr>

<h2>Евгений Онегин</h2>

<p>А.С.Пушкин (отрывок) 

<p>

Мой дядя самых честных правил, 

<br>Когда не в шутку занемог,

<br>Он уважать себя заставил 

<br>И лучше выдумать не мог.

<hr>

</body> 

</html> 
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<hr align="right" size="3" width="450" >

Атрибут Атрибут

Тег

Имя атрибута

Значение атрибута

Атрибут
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<h1 align="center"> Выровнять по центру

<p align="right"> Выровнять по правому краю

<p align="justify"> Выровнять по ширине

<h2 align="left"> Выровнять по левому краю

<hr size="3"> Толщина разделительной линии

<hr noshade> Разделительная линия без тени

<hr align="right" width="450"> Ширина в пикселях

<hr size="3" width="50%" align="center">
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<html> 

<head> 

<title>Раскрашиваем страницу</title>

</head> 

<body bgcolor="silver" text="#0000FF">

<p>Этот текст синего цвета,

<font color="red"> а этот - красного.</font>

<hr color="green">Горизонтальная линия тоже

может быть разноцветная.

</body> 

</html> 
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серифный шрифт: Times New Roman, serif

рубленый шрифт: Arial, sans-serif

моноширинный шрифт: Courier, monospace

<font face="Arial,Verdana,sans-serif"> 

Каким шрифтом будет показан текст? 

</font> 

size="1"

size="2"

size="3" Базовый размер по-умочанию

size="4"

size="5"

size="6" Соответствует размеру <H1>

size="7"

<font size="-1">Величина шрифта на единицу меньше базового</font>

<font size="7">Максимальный размер шрифта</font>
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<i> - курсив </i>

<b> - полужирный </b>

<u> - подчеркнутый </u>

<strike> - перечеркнутый </strike>

<tt> - моноширинный </tt>

<big> - увеличить шрифт </big>

<small> - уменьшить шрифт </small>

<sup> - надиндекс </sup>

<sub> - подиндекс </sub>

42



&nbsp; &#160; Неразбиваемый пробел

&quot; &#034; Прямая кавычка "

&amp; &#038; Амперсанд &

&lt; &#060; Знак "меньше" <

&gt; &#062; Знак "больше" >

&copy; &#169; Копирайт ©

&reg; &#174; Зарегистрировано ®

&trade; &#153; Торговая марка ™
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