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Тема 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в сучасному суспільстві й їх 

використання у освітньо-науковій діяльності 

  

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Проаналізуйте «Концепцію інформатизації науки та освіти в Україні» та 

напишіть коротке есе. 

Завдання 2.  Підготуйте презентаційну доповідь про позитивні і негативні сторони 

інформатизації освіти. 

Завдання 3. Вивчивши наукові джерела, розкрийте особливості застосування ІКТ у 

наукових дослідженнях, функціональні та дидактичні можливості засобів ІКТ.  
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Методичні вказівки 

 

Завдання 1. Проаналізуйте «Концепцію інформатизації науки та освіти в Україні». 

Випишіть основні тези на основі яких напишіть коротке есе. 

Завдання 2.  Підготуйте презентаційну доповідь про позитивні і негативні сторони 

інформатизації освіти. Доповідь, як і презентація мають бути лаконічними і змістовними. 

Презентація має містити не більше 5 слайдів. Слайди повинні бути не текстові, а 

схематичні. 

Завдання 3. Вивчивши наукові джерела, розкрийте особливості застосування ІКТ у 

наукових дослідженнях, функціональні та дидактичні можливості засобів ІКТ. На основі 

проаналізованої літератури створіть відповідні блок-схеми. 

 

Тема 2. Хмарні технології для інформатизації освіти. Сервіси Google Drive 

Завдання для самостійної роботи 

Завдання1. Огляд найбільш популярних сервісів для інформатизації освіти. 

Завдання 2. Створіть презентацію за допомогою одного з додатків Google Drive. 

Завдання 3. Cтворіть Веб-сторінку за допомогою sites.google.com. 
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Методичні вказівки 

Завдання1. Огляд найбільш популярних сервісів для інформатизації освіти. 

На основі наукової літератури виявіть і охарактеризуйте найбільш популярних 

сервісів для інформатизації освіти. 

Завдання 2. Створіть презентацію за допомогою одного з додатків Google Drive. 

 Google Презентації – це редактор для створення та оформлення презентацій. Що 

можна зробити за допомогою цього додатка: 

 Створити і відредагувати презентацію. 

 Попрацювати над презентацією разом з студентами або колегами, а потім 

продемонструвати результати іншим користувачам. 

 Імпортувати файли PPTX і PPS, а також конвертувати їх в презентації Google.  

 Завантажити презентацію в форматі PDF, PPT, SVG, JPG або у вигляді текстового 

файлу. 

 Додати в презентацію зображення і відео. 

 Опублікувати презентацію на веб-сайті. 

Більш детальну інформацію ви знайдете в короткому посібнику користувача з 

Google презентації: https://support.google.com/docs/answer/ 7068618?visit_id=1-

636590141575842675-3913715688&rd=2. 

 

Інструкція для виконання 

Для того, щоб створити в своєму диску презентацію, перейдіть в свій Диск Google. 

Перейдіть в папку, в якій ви хочете її Створити і натисніть червону кнопку 

Створити, яка знаходиться в лівому верхньому кутку і виберіть Google Презентації.  

 

https://support.google.com/docs/answer/


Вправи: 

1. Виберіть тему оформлення, яка відповідає вашому предмету / теми уроку.  

 
 

2. Перейменуйте презентацію так, щоб вона мала назву "Базові сервіси Google для 

освіти". 

Для цього у верхній лівій частині екрана клацніть кнопку Презентація без назви і 

перейменуйте презентацію. 

 
3. Клацніть OK. 

4. Створіть 5 слайдів, пов'язаних з п'ятьма темами цього курсу. Для цього наведіть 

курсор на слайд в лівій області і клацніть кнопкою миші. Додайте новий слайд або 

дублікат слайда. 



 
 

5. Вставте в кожен слайд будь-яке зображення. 

6. Вставте в один слайд якесь відео. 

– Клацніть Вставка на панелі завдань у верхній частині екрану. У меню, показані 

варіанти для вставки зображень або відео. 

 

 
– Клацніть Зображення. У вікні виберіть варіант вставки: перетягнути з 

Провідника, зробити знімок екрана, вставити малюнок по URL, з Диска Google 

або використовувати Пошук Google. 

– Виберіть один з варіантів і натисніть Вибрати - фото з'явиться на слайді. 

– Клацніть Вставка на панелі завдань у верхній частині екрану. У спадному меню 

виберіть Відео. Відкриється нове вікно. У ньому ви можете вибрати пошук відео 

на YouTube або відразу вставити його URL. 

– Клацніть Вибрати – відео з'явиться на слайді. 



 
 

7. Надайте спільний доступ до презентації Google 

– Клацніть Налаштування доступу в правому верхньому куті екрану. 

– У вікні натисніть на кнопку Включити доступ за посиланням. 

 
– Виберіть рівень доступу Редагування - редагувати можуть всі у кого є 

посилання. 

 
– Клацніть Готово. 

8. Внесіть зміни в презентації один одного. 

 

Завдання 3. Cтворіть Веб-сторінку за допомогою sites.google.com. 

 

Інструкція для виконання 

Створення сайту Google: 



Авторизуйтесь на сторінці sites.google.com. 

Натисніть кнопку  

Виберіть шаблон сайту. Якщо ви створюєте сайт вперше, рекомендуємо вибрати 

простий шаблон, наприклад Classroom site.  

 
Примітка. Якщо ви вирішите змінити шаблон, зміст сайту буде видалено, а всі 

внесені зміни будуть скасовані. Щоб не втратити завантажені фотографії, документи та 

інші файли, зробіть копію сайту. Для цього натисніть кнопку Ще в правому верхньому 

кутку і виберіть Управління сайтом. Потім натисніть Копіювати цей сайт. 

Виберіть назву сайту. Надалі ви зможете змінити його, якщо знадобиться. 

Виберіть адресу. Основна адреса всіх сайтів Google збігається. Відрізняється лише 

закінчення URL, яке можна змінити: https://sites.google.com/site/___ 

Вказуючи адресу, пам'ятайте кілька простих правил: 

Використовуйте тільки символи латинського алфавіту і цифри (A-Z, a-z, 0-9). 

Зверніть увагу, що імена сайтів Служб Google повинні бути унікальні. Адреса може 

збігатися тільки з вашим ім'ям користувача Gmail. Чуже ім'я вказати не можна. 

Виберіть тему. Пропустіть цей крок, якщо ви хочете використовувати оформлення 

шаблону, обраного раніше. Тема задає фонове зображення, а також стилі та кольорb 

шрифтів для вашого сайту. Після створення сайту тему можна змінювати і доповнювати. 

 

Натисніть кнопку  в верхній частині екрану. 

Надання доступу до свого сайту іншим користувачам 

Сайт створено, але поки його бачить тільки власник облікового запису. Щоб його 

побачили Ваші колеги треба їм надати доступ до сайту. 

Доступ може бути різного рівня: тільки читання; редагування; коментарі.  

Який доступ дати вирішуєте ви самі. 

Ще треба вирішити кому дати доступ: всім в інтернеті; всім у кого є посилання; 

обраним облікового запису Google. Також доступ можна надавати заздалегідь створеній 

групі. 

Натисніть кнопку Відкрити доступ в правому верхньому куті. Вона відображається 

при перегляді сайту, який вам доступний для редагування. 



В полі "Запросити користувачів" вкажіть адреси електронної пошти тим, кому 

потрібно надати доступ. 

 
Дайте кожному користувачеві право доступу. Статус Читання дає право на перегляд 

сайту, а Редагування – на зміну його зовнішнього вигляду і змісту. У Власника є право на 

редагування і управління (наприклад, він може видалити сайт або призначити нового 

власника). 

 
Всі користувачі отримають електронне повідомлення про те, що ви відкрили їм 

доступ до сайту. Якщо не хочете відправляти це повідомлення, то зніміть прапорець 

Сповістити по електронній пошті. Хочете додати текст оповіщення? Введіть його в поле 

під рядком з адресами користувачів. Щоб отримати запрошення на свою адресу, 

встановіть прапорець Надіслати мені копію. 

Натисніть кнопку Надіслати. 

Примітка: Зверніть увагу, що для перегляду непублічних сайтів студентам і іншим 

користувачам потрібно буде увійти в систему з обліковим записом Google, перш ніж вони 

зможуть прийняти запрошення і переглядати сайт. 

Створення Веб-сторінки 

Нажміте кнопку "Створити сторінку" в правому верхньому кутку вашого сайту. 

 
Напішіте назву сторінки. 

Тип "Веб-сторінка" стоїть за умовчанням. 

Зверніть увагу на розташування сторінки. Це може бути верхній рівень або 

підсторінка. 



Натисніть Створити 

 

 
Натисніть кнопку «Додаткові дії» 

 
 

Виберіть «Налаштування сторінки» 

 

 



 
 

Поставте галочку «Показати цю сторінку на бічній панелі» 

Натиснути «Зберегти» 

 
Нова Веб-сторінка готова. 

Зараз вона знаходиться в режимі редагування. 

Можна відразу написати текст і зберегти. Зберігати й редагувати можна і пізніше. 

Назву також можна змінювати в режимі редагування сторінки. 

Щоб увійти в режим редагування натисніть кнопку в правому верхньому кутку 

сторінки. 



 
У режимі редагування можна змінювати макет сторінки, тобто розташування 

областей введення тексту. Це дозволить структурно розташувати матеріал на сторінці. 

 
Вправи: 

1. Створіть сайт і запросіть на нього викладача і інших учасників заняття 

Вимоги до сайту: 

Використовуйте шаблон. 

Назвіть сайт, наприклад, "Сервіси Google " 

Додайте опис сайту 

Встановіть налаштування доступу до сайту: для всіх. 

Надайте доступ до викладачу і іншим учасникам заняття. 

2. Створіть кілька нових сторінок з різними назвами і різних шаблонів.  

  

 
Тема 3. Наукові електронні бібліотеки та наукометрія.   

  

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Створіть і заповніть авторський профіль в ORCID 

Завдання 2.  Створіть і заповніть авторський профіль в PUBLONS  

 

Література 
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вісник, 5, 16–24.  

5. Сербін, О. (2013). Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті 
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Методичні вказівки 

Завдання 1. Створіть і заповніть авторський профіль в ORCID 

Для початку Ви можете обрати зручну для Вас мову. Для цього натисніть на випадний 

список в правому верхньому кутку як це показано на малюнку. 

 
 

Наступний крок – наповнення Вашого профілю контентом.  

Ви можете додавати два види інформації до власного облікового запису:  

 Персональні дані (Біографія, Освіта, Робота, Фінансування);  

 Список публікацій (Роботи). 

Поряд з більшістю полів у обліковому записі ORCID ви побачите селектор 

конфіденційності, що дозволяє встановити, хто зможе бачити введену інформацію:  

 – публічний доступ: інформація буде доступна всім відвідувачам сайт; 

 

 – обмежений доступ: інформація буде доступна лише обраним Вами 

користувачам; 

 

 
– приватний доступ: інформація буде доступна виключно Вам. 

 

У Вас є декілька можливостей додати список своїх публікацій: 

 
 

Для цього вибираємо вкладку «+Add works» і вибираємо зручний для нас спосіб: 

а) «Search&link» (Знайти і пов’язати) – можливість знайти свої статті в різних базах даних, 

зокрема в Scopus і ResearcherID. 

б) «Add DOI» – знайти статтю за допомогою DOI.   

Коли Ви виберете  «Add DOI», то у Вас автоматично з’явиться випливаючи вікно в яке 

потрібно вставити ідентифікатор DOI та натиснути на «Retrieve work detalis» 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.321.040


         
У вікні, що з’явилося натиснути «Add to list» і Ваша стаття буде у списку робіт. 

 
в) «Import BibTeX» - ця вкладка дає можливість імпортувати список статтей з «Google 

Scholar». Для цього необхідно зайти в свій акаунт на платформі Google Scholar та вибрати 

праці, щоб випало вікно «Експортувати». Далі необхідно обрати опцію «Експортувати» та 

«BibTeX». (BibTeX є незалежним від платформи ORCID, простим текстовим форматом і 

використовується для бібліографічних посилань. Для зберігання відомостей про 

бібліографічну одиницю BibTeX використовує файли формату «.bib») 

 

 
Публікації в форматі «BibTeX» потрібно зберегти на комп’ютері. Збережений документ 

матиме назву «citations».  Розширення в документі може бути «.bib» або «.txt») 

 
 

Потім необхідно повернутись до свого профілю в ORCID та в розділі Works (Праці) 

вибрати Import BibTeX (Прив’язати BibTeX), у далі відкритій вкладці натиснути Choos file 

(Вибрати файл) та завантажити збережений BibTeX файл зі свого комп'ютера. 



 
 

Публікації з файлу відображатимуться у форматі списку, який Ви маєте відредагувати, 

натискаючи Save (Зберегти) або Delete (Видалити). Ваш імпорт не буде повним, доки Ви 

не збережете кожну з публікацій, яку хочете додати до свого профілю ORCID. 

 

 
 

г) «+Add manually» - додавання статтей вручну. Для цього необхідно в розділі Works 

(Праці) вибрати опцію Add manually (Зв’язати вручну).  

Відкриється форма, в якій необхідно заповнити відповідні поля та зберегти зміни: 

 

 
 

Завдання 2. Створіть і заповніть авторський профіль в PUBLONS  

Коли Ви вже зареєстровані в Рublons, Ви можете почати створювати свій профіль в 

Рublons, щоб продемонструвати свій науковий вплив. Імпортуйте свої публікації та 

додавайте записи Ваших рецензій, після чого Ваш профіль наповниться показниками 

цитування та порівняльними показниками для ваших областей досліджень. Нижче 

представлено опис профілю в Publons. Для зручності ми пронумерували позиції і 

перейдем до характеристики деяких з них. 

Зберегти 

Видалити 



 
1. Ваш ResearcherID. Після додавання в профіль Publons як мінімум однієї індексованої 

публікації в Web of Sience Core Collection, Вам присвоять Ваш ResearcherID. Якщо у Вас 

немає публікацій, проіндексованих в Web of Sience Core Collection, але Вам потрібен 

ідентифікатор ResearcherID, напишіть в службу підтримки за адресою info@publons.com, і 

Вам створять його вручну. 

 

2. Особистий кабінет 

2.1.Короткі відомості та статистика стосовно Ваших публікацій і рецензій; 

 
 

 

2.2. Профіль автора  

 
3. Мої облікові записи 

3.1. Публікації 

Для того, щоб додати свої публікації в профілі Publons, необхідно в меню вибрати «My 

records», пункт «Publications», і натиснути на кнопку «Import Publications». 



 
 

 
Способи додавання публікацій: 

а) імпортувати публікації з Web of Science [1]; 

Вони підтягуються автоматично, якщо Ви вказали всі свої адреси e-mail. 

б) імпортувати публікації з ORCID [2]; 

Для цього вам потрібно натиснути «Synс my publications from ORCID» (Синхронізація з 

ORCID) 

 
Після синхронізації у вас випливе зелене віконце з «Publications queued for…» 

 

в) за допомогою пошуку за назвою публікації або DOI [3]; 

Для цього у прямокутник «Article DOI, PubMed ID, or arXiv» вставляємо ідентифікатор 

DOI, натискаємо на «Enter» 

 
Після цього з’явиться віконце із заповненими даними. Нам залишається їх  тільки 

перевірити і натиснути «Save publication» («Зберегти публікацію») 



 
 

г) за допомогою завантаження файлу з бібліографічним описом в одному з пропонованих 

форматів (CSV або BIBTEX) [4]. 

Подібно до того як ми експортували дані з  Google Scholar  в ORCID, тільки при експорті 

вибираємо формат  CSV. 

 

3.2. Рецензії 

Для того, щоб додати свої рецензії в профілі Publons, необхідно в меню в пункті «Peer 

Reviews» натиснути на кнопку «Add a review». 

 
І заповнити відповідні поля та натиснути кнопку «Create Review». Або написати на пошту 

reviews@publons.com лист з проханням додати Ваші рецензії. 

 

3.3. Робота в якості редактора 

Для того, щоб додати інформацію про свої роботи в якості редактора в профілі Publons, 

необхідно  у меню в пункті «Editor records» натиснути на кнопку «Add аn editor record» 

 
 

 
Тема 4. Соціальні мережеві сервіси Блоги. Етика дотримання авторських прав в 

Інтернеті. 

  

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Проаналізувати відповідні статті  Конституції України та Законом України 

про авторське право i сумiжнi права та з іншими законодавчими актами, що регулюють 

відносини у сфері інтелектуальної власності і авторського права (Закони України “Про 

власнiсть”, “Про кiнематографiю”, “Про телебачення i радiомовлення”, “Про видавничу 

справу”, “Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм”, інші) 

та меморандумом ІФЛА з питань авторського права в цифровому середовищі (2000 р.). 



Переглянути міжнародне законодавство з авторського права і визначте основні  

питання інформаційної етики.  

Завдання 2. З’ясувати  головні  проблеми захисту авторського права в дистанційній 

освіті та шляхи їх вирішення. 

  

Література 

1. Антонов, В.М. (2005). Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право. 

Київ : КНТ.  

2. Афанасьєва, К.О. (2004). Авторське право в контексті діяльності засобів масової 

інформації України. (Дис. канд. філол. Наук). Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики, Київ.  

3. Пастухов , О.М. (2004).  Авторське право в Інтернеті. Київ: Школа. 

4. Пастухов, О.М. (2002). Авторське право у сфері функціонування всесвітньої 

інформаційної мережі Інтернет. (Дис. канд. юрид. Наук).  Інститут держави і права 

ім. В.М.Корецького, Київ. 

 

Методичні вказівки 

Завдання 1. Проаналізувавши джерела складіть порівняльну таблицю. 

Завдання 2. З’ясувати  головні  проблеми захисту авторського права в дистанційній освіті 

та шляхи їх вирішення. 

 
Тема 5. Основні положення теорії інформаційної та кібернетичної безпеки.  

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Доповнити таблицю розроблену на практичному занятті трьома 

різнорідними інцидентами, які б охоплювали всі можливі варіанти реалізованих загроз. 

Завдання 2.  На основі отриманих результатів (по можливості) сформувати та 

описати дерево загроз, а також провести класифікацію всіх виявлених (реалізованих) 

загроз інформаційної безпеки за наступними ознаками: 

- за природою виникнення та способом здійснення (випадкові/навмисні, дії 

природного/штучного характеру); 

- за розташуванням джерела загроз (всередині/поза межами контрольованої зони); 

- за властивістю інформації, що порушується (доступність, цілісність, 

конфіденційність), проти якої загрози спрямовані в першу чергу. 

  

Література 

Бурячок, В. Л. (2013). Модель формування дерева атак для одержання інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах і мережах при вилученому доступі. 

Інформатика та математичні методи в моделюванні, 2, 123–131. 

Бурячок, В. Л., Толюпа, С. В., Семко, В. В., Бурячок, Л. В., Складанний, П. М., & 

Лукова-Чуйко, Н. В. (2016). Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи 

та засоби боротьби: посібник. Київ: ДУТ – КНУ. 

Гулак, Г. М. Мухачов, В. А., Хорошко, В. О., & Яремчук, Ю. Є. (2011). Основи 

криптографічного захисту інформації: підручник. Вінниця: ВНТУ. 

Законі України «Про інформацію».  

Законом України «Про захист персональних даних».  

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».  

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».  

Кримінальний кодекс України. 

Кузьменко, Б. В. & Чайковська, О. А. (2009). Захист інформації. Київ: Видавничий 
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Методичні вказівки 

Завдання 1. Варіанти загроз: 

Для виконання завдання нагадаємо найпоширеніші класифікації загроз: 

1. За природою виникнення: природні (об’єктивні) і штучні (суб’єктивні). 

Природними загрозами називають загрози, що виникли в результаті впливу на ІТС 

або її окремі елементи об’єктивних фізичних процесів чи стихійних природних явищ, 

незалежних від людини. Прикладами природних загроз можуть служити пожежі, повені, 

цунамі, землетруси і т. д., а особливістю таких загроз є надзвичайна складність або навіть 

неможливість їх прогнозування. 

Щодо штучних загроз, то вони викликані діяльністю людини. Серед них, у свою 

чергу, виходячи з мотивації дій, можна виділити ненавмисні (випадкові) загрози, 

викликані помилками в проектуванні ІТС та її елементів, помилками в програмному 

забезпеченні, помилками в діях персоналу або їхньою халатністю та іншими причинами, і 

навмисні (умисні) загрози, пов’язані з цілеспрямованими діями зловмисників. 

2. За розташуванням джерела загрози виділяють: 

- загрози, джерело яких розташоване поза межами контрольованої зони. Прикладом 

можуть слугувати: перехоплення побічних електромагнітних, акустичних та інших 

випромінювань пристроїв та ліній зв’язку, а також наведень активних випромінювань на 

допоміжні технічні засоби, що безпосередньо не приймають участі в обробленні 

інформації (телефонні лінії, мережі живлення, опалення та ін.); перехоплення даних, що 

передаються каналами зв’язку, їх аналіз з метою вияснення протоколів обміну, правил 

входження у зв’язок та авторизацію користувача і наступних спроб їх імітації для 

проникнення в систему; дистанційна фото- і відеозйомка; перехоплення акустичної 

інформації з використанням спрямованих мікрофонів. 

- загрози, джерело яких знаходиться в межах контрольованої зони (наприклад, 

інсайдери), території (приміщення), на якій знаходиться ІТС. Як приклад можна навести 

застосування підслуховуючих пристроїв; розкрадання носіїв, які містять конфіденційну 

інформацію; від’єднання або виведення з ладу підсистем забезпечення функціонування 

обчислювальних систем (електроживлення, охолодження та вентиляції, ліній зв’язку та 

ін.); 

3. За ступенем впливу на ІТС виділяють пасивні і активні загрози. 

Реалізація пасивних загроз не здійснює жодних шкідливих чи негативних змін у 

складі та структурі ІТС. Прикладом такої загрози є – несанкціоноване копіювання файлів з 

даними. При реалізації ж активних загроз, навпаки, порушується структура ІТС, к приклад 

можна навести: упровадження апаратних закладок, програмних закладок та комп’ютерних 

вірусів, які 

  

дозволяють подолати систему захисту, при цьому мають можливість прихованого та 

незаконного здійснення доступ до системних ресурсів з метою реєстрації та передавання 

критичної інформації або дезорганізації функціонування системи; дії для дезорганізації 

функціонування системи (змінювання режимів роботи пристроїв або програм, страйк або 

саботаж персоналу, постановка потужних активних радіозавад на частотах роботи 

пристроїв системи і т. п.); загроза навмисної модифікації інформації.  

4. Класифікація за видом використовуваної уразливості включає: 

- загрози, які реалізуються з використанням уразливості системного ПЗ; 

- загрози, які реалізуються з використанням уразливості прикладного ПЗ; 

- загрози, що виникають в результаті використання уразливості в апаратних засобах; 



- загрози, які реалізуються з використанням вразливостей протоколів мережевої 

взаємодії і каналів передачі даних; 

- загрози, які реалізуються з використанням вразливостей,

 що обумовлюють наявність технічних каналів витоку інформації. 

Завдання 2. Деталізація загроз здійснюється зверху вниз, і в кінцевому підсумку кожен 

лист дерева дає опис конкретної загрози. 

В якості прикладу нижче розглянуто дерево загрози блокування доступу до 

мережного додатку на основі якого, Вам потрібно розробити своє дерево загроз. 

Рис. 1. Приклад дерева загроз ІБ 

 

З даної схеми можна зробити висновок, що блокування доступу до мережевого 

додатку може відбутися або у результаті реалізації DoS-атаки на мережевий інтерфейс, 

або в результаті завершення роботи комп’ютера. У свою чергу, завершення роботи 

комп’ютера може статися внаслідок несанкціонованого фізичного доступу 

зловмисника до даного комп’ютера, або в результаті використання зловмисником 

уразливості, що реалізує атаку на переповнення буфера. 

 

 

 

 


