Рекомендовані теми для написання курсових робіт
із дисципліни «Комп'ютерні системи та мережі»,
для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»,

	Автоматизація роботи в Microsoft Word;

Вплив інформаційних мереж на становлення сучасного суспільства;
Виконання розрахунків та оформлення технічної документації з використанням текстових редакторів та електронних таблиць;
Глобальні комп’ютерні мережі;
Графічні планшети;
Здійснення обчислювальних операцій в електронних таблицях;
Математичне моделювання технічного об’єкта в MathCAD;
Вбудовані функцій Microsoft Office Excel;
Основні компоненти WWW (HTML, URL, HTTP, CGI);
Комп’ютерна графіка засобами Power Point;
Практичне рішення інженерних та наукових задач на ПК з використанням математичних пакетів;
Робота з картографічним матеріалом. Використання програм Surfer і CorelDraw;
Вирішення прикладних і розрахункових задач засобами програм Mathcad, Excel і Access;
Порівняльна характеристика операційних систем лінійки Windows;
Структура сучасних персональних комп’ютерів;
Дослідження можливостей програмного забезпечення операційної системи Windows;
Дослідження методів редагування тексту в MS WinWord;
Особливості історичного розвитку обчислювальної техніки;
Можливості пакету Power Point;
Аналіз пошукових систем в мережі Інтернет;
Дослідження інтерфейсних і функціональних можливостей файлових менеджерів на прикладі Total Commander, FAR тощо;
Файлова система Windows і особливості системних папок;
Можливості конструктора функції табличного процесора Excel;
Аналітичний огляд розвитку технологій Інтернету;
Аналіз сучасних інформаційних технологій в аспекті створення інформаційного суспільства;
Інформаційні системи: поняття, структура, класифікації, етапи розвитку;
Історія розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ та їх характерні особливості;
Інформаційні моделі даних (характеристика видів зв'язків: реляційна, мережева, ієрархічна);
Архітектура персональних комп'ютерів;
Основні елементи персонального комп'ютера;
Зовнішні запам'ятовуючі пристрої;
Пристрої виводу та введення даних;
Операційні системи. Основні принципи організації;
Програмне забезпечення комп'ютерів;
Сучасні інформаційні технології автоматизації офісу;
Програмне забезпечення професійної діяльності геолога; 
Локальні обчислювальні мережі. Технічні та програмні засоби їх створення;
Мережеві технології обробки даних;
Програми для роботи в мережі Інтернет (електронна пошта, інтернет-браузери тощо);
Огляд пошукових систем Інтернет; 
WEB-сторінки і засоби їх створення; 
Захист інформації в інформаційних системах, локальних і глобальних комп'ютерних мережах; 
Засоби електронних презентацій; 
Технології обробки графічної інформації; 
Системи управління базами даних;
	Комп'ютер і цифрові пристрої;
	Безпека мереж на базі TCP/IP.
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