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ВСТУП 

 

Домашня контрольна робота з дисципліни «Інформатика» виконується 

студентами денної форми навчання на першому році навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» 

спеціалізації «Машини і технології паковання» і зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування»  спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології 

виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів» за рахунок часу 

самостійної роботи на при кінці вивчення даної дисципліни. Зміст цих 

методичних вказівок відповідає робочій програмі з кредитного модуля 

дисципліни «Інформатика». 

Тому основна мета домашньої контрольної роботи з дисципліни 

«Інформатика» – це ознайомитися студентам спеціальностей 131 «Прикладна 

механіка» і 133 «Галузеве машинобудування»  у електронній мережі НТУУ «КПІ» 

з сайтом кафедри ХПСМ ІХФ та з системою «Кампус», а також здобути навички 

роботи з ними. 

Звіт з домашньої контрольної роботи з «Інформатики» повинен включати 

титульний лист (додаток А) і оформлені та роздруковані завдання на аркушах 

формату А4 за двома розділами домашньої контрольної роботи згідно даних 

методичних вказівок.  
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1 ЗАВДАННЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» 

 

Розділ 1. Сайт кафедри ХПСМ 

1. Набрати в пошукачі запит „кафедра ХПСМ” (або повністю). Зробити 

скріншот результатів пошуку та вставити їх у звіт. 

2. Перейти на сайт кафедри (http://cpsm.kpi.ua). Скопіювати у звіт емблеми 

кафедри, НТУУ „КПІ” та рік заснування кафедри ХПСМ. Описати структуру 

сайту (що містять вкладки). 

3. Виписати шифр та назви вашого напрямку інженерної підготовки, 

спеціальності та спеціалізації, з якого року кафедра здійснює підготовку за вашою 

спеціалізацією. 

4. Виписати контактні дані кафедри. 

5. Скопіювати у звіт розклад тижнів або фрагмент розкладу вашої групи. 

 

Розділ 2. Система Кампус 

1. Увійти в систему „Кампус” (http://login.kpi.ua) та авторизуватись в ній, 

увівши особистий логін та пароль. Зробити скріншот вікна привітання. 

Завантажити свою фотографію (назва файлу – латинськими літерами, обсяг – не 

більше 2 МБ). 

2. На вкладці „РНП” знайти пункт „Інформатика” та скопіювати методичні 

матеріали. Зробити скріншот сторінки. 

3. Зайти на вкладку „Повідомлення” та, обравши пункт „співробітники”, 

написати будь-яке повідомлення викладачеві, що читає у вас лекції з 

інформатики. Зробити скріншот сторінки [1]. 
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