
НПУ імені М.П. Драгоманова 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ 

Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх 

вимірювань 

 

 

 

 

Опис фахових дисциплін  

програми навчання магістрів спеціальності  

122 Комп’ютерні науки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2018 

  



 

Підготовку фахівців спеціальності 122 Комп’ютерні науки забезпечують викладачі 

кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань й інших кафедр факультету: 

кандидати наук, доценти, доктори наук, професори, лауреати державних премій, заслужені 

працівники освіти України, академіки.  

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор, Войтович Ігор Станіславович. 

Кафедра має відповідну матеріально-технічну базу, достатній науково-методичний та 

бібліотечний фонд. 

Для забезпечення фахової підготовки студентів за спеціальністю Комп’ютерні науки 

співробітниками кафедри та аспірантами опубліковано навчальні посібники та створено 

дистанційні курси дисциплін спеціальності в навчальному середовищі MOODLE. 

Професори кафедри Войтович І.С., Малежик М.П., Сергієнко В.П., Франчук В.М. 

керують роботою аспірантів і докторантів, які беруть безпосередню участь у розробленні та 

впровадженні нових навчальних курсів з комп’ютерних наук. 

Фахову підготовку магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» здійснює також 

професорсько-викладацький склад інших структурних підрозділів Факультету інформатики: 

це кафедри теоретичних основ інформатики та інформаційних технологій і програмування та 

інші. У складі цих кафедр працюють академіки, члени-кореспонденти НАПН України, 

доктори і кандидати наук, професори, доценти. 

Сучасні навчально-методичні умови дозволяють ефективно впроваджувати 

інноваційні технології викладання дисциплін в галузі комп’ютерних наук. Педагогічно 

орієнтований підхід до організації навчального процесу викладачів зі студентами, 

впровадження методів активного навчання, раціональна організація дистанційної роботи 

позитивно впливають на рівень фахових знань студентів. Ефективність науково-

дослідницької роботи студентів на кафедрі комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

підтверджена призовими місцями на всеукраїнських та міжнародних студентських 

конференціях та конкурсах науково-дослідних робіт. 

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свій рівень 

кваліфікації, зокрема, вивчаються нові програмні продукти, впроваджуються у навчальний 

процес, розробляються методики їх вивчення, дистанційні курси і тестові матеріали, 

готуються до видання та видаються навчальні посібники. 

З метою заохочення викладачів організовуються стажування в інших містах України і 

за кордоном, творчі відпустки та нагороди. 

  



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень  

Освітня програма: освітньо-професійна. 

Форма навчання: денна, заочна. 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та 

строк навчання: 90 кредитів, 1 рік 4 місяці. 

Навчальний план, затверджений Вченою радою Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (27 серпня 2017 р.) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: не нижче рівня «бакалавр». 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

І. Цикл загально-професійної підготовки 

Базові загальнонаукові знання знати: 

- історію розвитку філософсько-

педагогічної проблематики; 

- провідні теоретико-методологічні 

засади сучасної освіти; 

- філософсько-антропологічні засади 

сучасної педагогіки; 

- філософсько-методологічні засади 

управління системою освіти; 

уміти: 

- обґрунтовувати свою світоглядну і 

громадську позицію; 

- аналізувати філософські засади  і 

тенденції сучасної освіти; 

- аргументовано відстоювати свої 

погляди; 

- застосовувати філософські знання у 

своїй  професійній діяльності. 

Філософія 

освіти 

Здатність використовувати сучасні 

методики та технології для 

організації освітньої діяльності, 

діагностики та оцінювання якості 

освітнього процесу за різними 

освітніми програмами. 

знати: 

- ціннісно-цільові пріоритети  освіти; 
- сутність нової освітянської парадигми; 
- цілі, завдання та принципи 

стандартизації вищої освіти; 
уміти: 

- показати онтологічні і аксіологічні 

засади розвитку освіти; 

Освітня 

політика 

Розуміння системи освіти, сучасних 

методик та технологій навчання 

знати: 

- системи освіти у різних країнах 
- сучасні методики навчання 
- сучасні технології навчання 
уміти: 

- використовувати сучасні методики та 

технології для організації освітньої 

діяльності, діагностики та оцінювання 

якості освітнього процесу за різними 

освітніми програмами. 

Педагогіка і 

психологія 

вищої школи 

Усне і письмове спілкування знати:  Іноземна мова 



 

іноземною мовою  професійну термінологію іноземною мовою; 
 правила граматики та орфографії; 
 

уміти: 

 спілкуватися іноземною мовою на 

професійні теми; 
 опрацьовувати професійні тексти іноземною 

мовою. 

професійного 

спрямування 

Здатність застосовувати 

математико-статистичні методи для 

опрацювання результатів 

експериментів 

 

знати: 

 концептуальні засади математичної 

статистики; 
 математико-статистичні методи; 
 основи інтелектуальної власності 
 науково-понятійний статистичний апарат; 
 

уміти: 

 здійснювати базовий математико-

статистичний аналіз даних;  
 оформлення документів для захисту 

авторських прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 
 інтерпретувати результати тестування та 

моніторингу. 

Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень з 

основами 

інтелектуальної 

власності 

Обирати тип і структуру 

комп’ютерної мережі 

Експлуатувати комп’ютерні мережі 

та здійснювати хмарні обчислення 

 

 Розробити структуру глобальної 

комп'ютерної   мережі, виристовуючи 

необхідні комунікаційні системи і 

протоколи типу TCP/IP, з застосуванням 

маршрутизаторів і інших технічних засобів 

об’єднання комп’ютерних мереж (мостів, 

комутаторів, шлюзів) та забезпечити 

віддалений доступ до неї у хмарі 

Комп'ютерні 

мережі та 

хмарні 

обчислення 

Застосування знань та 

компетентностей у навчальній 

діяльності 

 сформувати систему знань щодо суті й 

соціального значення вищої освіти, методик 

навчання в університеті з основ 

комп’ютерних наук; організація професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою у 

сфері інформаційних технологій 

Методика 

викладання 

комп'ютерних 

дисциплін 

ІІ. Цикл спеціальної підготовки 

Володіти методами і засобами 

побудови сучаснихІКС 

Аналізувати особливості 

архітектури ІС 

 

 Розробити структуру високо-продуктивної 

 інформаційної  системи на основі 

конвейерної, матричної, мультипроцесорної, 

а також нетрадиціоної архітектури, 

використовуючи   основні моделі і методи 

теорії комп’ютерних систем. 

Технологія 

проектування 

інформаційних 

систем  

Здатність побудувати та 

проаналізувати модель 

інформаційної системи. Здатність 

впровадити результати 

моделювання в реальну систему з 

використанням об'єктно-

орієнтованих підходів 

 Здатність реалізувати основні підходи до 

моделювання систем на прикладі 

інформаційних систем.  
 Розробити функціональну і принципову 

схеми інформаційної системи  із 

урахуванням, елементної бази та оптимізації 

обраних критеріїв ефективності. 

Об'єктно-

орієнтоване 

моделювання 

інформаційних 

систем 

Дисципліни за вибором студентів 



 

Застосування мультимедійних 

засобів та технологій 

 Сформувати у студентів знання, вміння та 

навички, необхідні для проектування, 

розробки та ефективного використання 

мультимедійних технологій та засобів 
Мультимедійні 

засоби в 

комп'ютерних 

системах 

Опрацювання 

мультимедійних 

даних 

Засвоєння студентами основних 

теоретичних відомостей та 

практичних вмінь з курсу. 

Підготувати студента до 

ефективного використання 

сучасних експертних систем у 

професійній діяльності. 

 формувати знання та практичні навички для 

використання експертних систем для 

вирiшення задач прийняття рішень;  
 забезпечувати єдину методичну базу для 

взаємодії курсу експертних систем та інших 

предметних дисциплін;  
 давати уяву про стан і перспективу розвитку 

експертних систем та їхнього програмного 

забезпечення. 

Технології 

підтримки 

прийняття 

рішень 

Експертні 

системи 

Засвоєння студентами основних 

 підходів до дослідження і 

знаходження ― машиною ‖ 

(алгоритмами, засобами штучного 

інтелекту) у сирих даних схованих 

знань, які раніше не були відомі, 

нетривіальні, практично корисні, 

доступні для інтерпретації 

людиною.  

 методи і стадії технології Data Mining;  
 задачі Data Mining;  
 методи побудови правил класифікації;  
 алгоритми класифікації даних.  

Технології 

DataMining 

Технології 

зберігання 

даних 

Здатність розробляти та 

застосовувати моделі 

представлення знань та даних 

 

 Розробити  структуру  та систему керування 

базою  даних (БД),  застосовуючи сучасні 

методи побудови та керування БД 
 Виконати розробку  реляційної або 

розподіленої  БД, застосовуя сучасні  мови 

та системи керування БД типу 

 VisualFoxPro, Xbase, SQL,  Oracle 
 Знання сучасних теорій організації баз 

даних та знань, методів і технологій їх 

розробки, здатність  проектувати логічні та  

фізичні моделі баз даних та запити до них; 

сучасні технологій та інструментальні 

засоби розробки програмних систем, 

здатність їх застосовувати на всіх етапах 

життєвого циклу; концепції сховищ  даних, 

їх оперативної аналітичної обробки. 

Проектування 

 систем з 

розподіленими 

базами даних 

Веб-орієнтовані 

бази даних 

Дисципліни І циклу 



 

Набуття студентами теоретичних та 

практичних знань, навичок, методів 

та засобів у галузі застосування 

інформаційних технологій щодо 

вирішення практичних задач 

управління бізнес-проектами 

(відповідно до обраної 

спеціалізації). 

 знати основні алгоритми, які 

використовуються для обґрунтування 

управлінських рішень при плануванні та 

виконанні проектів; 
 знати задачі, які вирішує керівник проекту 

при розробці календарно-сітьової моделі 

проекту з урахуванням короткострокового, 

середньострокового та довгострокового 

горизонту планування; 
 знати основні характеристики, 

функціональні можливості та особливості 

практичного використання програмного 

засобу MS Project; 
 знати подібності та розбіжності у 

функціональних характеристиках сучасних 

професійних програмних продуктів з 

управління проектами; 
 визначати мету та засоби розробки 

календарно-сітьової моделі;  
 використовувати вимоги корпоративного 

стандарту при використанні  програмного 

забезпечення проекту;  
 формулювати вимоги до програмних засобів 

управління проектами для вирішення 

конкретних завдань; 
 використовувати програмні засоби для 

планування, моніторингу та аналізу 

виконання проекту. 

Управління 

проектами з 

розроблення 

інформаційних 

систем 

Організація 

розроблення 

інформаційних 

систем 

Дисципліни ІІ циклу 

Здатність використання хмаро 

орієнтованих технологій при 

виконанні проектів, що 

передбачають самостійну 

(індивідуальну чи групову) 

дослідницьку проектну діяльність 

та у майбутній професійній 

діяльності. 

 

знати:  

 види хмаро орієнтованих технологій та 

ресурсів; 
 застосування хмаро орієнтованих 

технологій в освіті і науці.  
 

уміти:  

 використовувати хмаро орієнтовані 

технології на етапах наукового дослідження.  
 використовувати хмаро орієнтовані 

технології у дистанційному та змішаному 

навчанні.  
 використовувати хмаро орієнтовані 

технології для комунікації між учасниками 

освітнього процесу та наукового 

дослідження.  
 реалізовувати навчальні і наукові проекти з 

використанням хмаро орієнтованих 

технологій. 

Хмаро 

орієнтовані 

технології в 

освіті і науці 

Здатність планувати та 

дотримуватись вимог до систем 

захисту даних освітніх вимірювань 

знати:  

 основи проектування системи захисту 

даних, використовуючи сучасні засоби 

розмежування доступу користувачів до 

даних із елементами аутентифакції суб’єктів 

та повідомлень. 
 способи аналізу механізмів реалізації 

методів захисту конкретних об'єктів і 

Захист 

інформаційних 

ресурсів 



 

процесів для розв’язування професійних 

задач; 
 

уміти:  

 виконувати розрахунки характеристик 

безпечного  використання паролів та  та 

ключів шифрування 
 здійснювати захист даних в кс  або мережах, 

розробляти та використовувати сучасні 

засоби та методи  криптографічного захисту 

даних 
 застосовувати засоби захисту і 

спеціалізовані програмні продукти для 

розв’язування типових проблем в галузі 

захисту інформаційних ресурсів; 
 кваліфіковано оцінювати можливості 

застосування конкретних механізмів 

захисту; 
 компетентно використовувати апаратні 

засоби захисту при розв’язуванні 

практичних задач. 

Науково-дослідницька робота і практика 

Здатність використовувати різні 

підходи для організації 

дослідницьких проектів  

уміти: 

 представляти результати практичної 

діяльності у наукових звітах 

Науковий 

семінар 

Здатність аналізувати результати 

впровадження програмних 

продуктів 

уміти: 

  аналізувати результати ефективності 

програмного продукту; 
 виявляти резерви покращення якості 

програмного продукту; 
 пропонувати шляхи оптимізації 

функціонування програмного продукту. 

Науково-

дослідницька 

практика 

Здатність застосовувати свої знання 

й уміння, здатність до розв’язання 

проблем в нових виробничих 

 ситуаціях 

уміти: 

 застосовувати свої знання й уміння для 

розв’язання проблем у виробничих 

 ситуаціях 

Виробнича 

практика 

Здатність демонструвати знання й 

розуміння із застосуванням ідей в 

контексті наукового дослідження 

уміти: 

 реалізовувати ідеї для наукового 

дослідження 

Переддипломна 

практика 

Здатність продукувати нові ідеї 

(креативність). 

Здатність працювати самостійно. 

Планування і управління 

проектами. 

Забезпечення якості результатів 

роботи. 

уміти: 

 проводити оцінювання ефективності 

програмного продукту в цілому; 
 оформляти результати наукового 

дослідження; 
 презентувати результати наукового 

дослідження. 

Підготовка 

магістерської 

роботи 

   



 

Опис навчальної дисципліни ЗП01 

Філософія освіти 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів –3 ЄКТС 

Методи навчання 

словесні  (лекції, бесіди, 

консультування, 

дискусії); наочні 

(презентації, 

демонстрації); практичні 

методи (кейс-методи, 

«мозковий штурм», ессе, 

наукові реферати); 

методи контролю 

(навчальні тести, метод 

парного навчання), 

інтегровані методи. 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 4 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Нормативна 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1-й 

14 4 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр IІ 
- - 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 64 82 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 
4,5 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

Філософія, педагогіка, 

історія педагогіки 

1/2.5 1/10 

 
Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни - здійснення узагальнення знань 

магістрів у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також їх залучення до філософського 

осягнення ідеї освіти, як соціокультурного феномену та вироблення їх власної світоглядної 

концепції освіти; сприяння формуванню високого рівня компетентності і культури випускників 

університету. Завдання полягає в ознайомленні студентів з особливостями предметної ідентифікації 

філософії освіти та актуальними проблемами, що досліджуються нею; сприянню розвитку 

критичного, креативного та рефлексивного мислення студентів; формуванню методологічної 

компетентності спеціалістів і магістрів; розвитку їхньої дослідницької культури. 

Програма навчальної дисципліни: Філософія освіти в структурі наукового знання. Ідея 

освіти та її феномен. Цілі та цінності освіти. Ідеали та результати освіти. Формування і розвиток 

освітнього простору. Ідея університету, як ідея єдності науки і освіти. Освіта як розвиток. Основні 

суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти. 

Бібліографія: Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи // 

Філософія освіти. № 2, 2005. , № 1 (3), 2006. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, 

інтерв’ю. – К.: Знання України, 2004. – 804 с. 

Методичне забезпечення: Дидактичні матеріали в електронному вигляді є в системі 

MOODLE, лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)    

Зауваження: : Бажано мати знання у галузі філософії, педагогіки, історії педагогіки. 

Лектор: Терепищий Сергій Олександрович 

Факультет: інформатики 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-05 

 

  



 

Опис начальної дисципліни__ЗП02_ 

Освітня політика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 

Кількість кредитів – 3 

ЄКТС 

Методи навчання: 

зорієнтованість на 

проблемно/ проектно  

орієнтоване навчання 

(проблемні лекції, активні та 

інтерактивні семінарські 

заняття, індивідуальні 

навчально-дослідні завдання) 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 4 

 Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни: 

Нормативна 

14 4 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю: 

- контроль на аудиторних 

заняттях; 

- контроль самостійної 

(індивідуальної) роботи; 

- модульний контроль 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом І-й 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр – І-й - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 2 години; 

- самостійна робота: 4 

години 

64 76 Форма підсумкового 

контролю – екзамен 

(письмовий) 
Співвідношення 

аудиторних годин і годин 

СРС: 

Мова навчання – 

українська 

1/3 1/10 

Передумови вивчення: 

політологія, педагогіка 

Мета і завдання навчальної дисципліни - метою викладання дисципліни є розкриття закономірностей 

процесу формування освітньої політики з урахуванням стратегій та пріоритетів державної освітньої політики 

різних регіонів світу та можливостей їх застосування в Україні. Завдання – навчити студентів оцінювати та 

прогнозувати ефективність освітньої політики в країнах світу з позицій сучасних цивілізаційних процесів. 

Програма навчальної дисципліни: Освітня політика в контексті визначальних характеристик 

цивілізаційного процесу. Аналіз освітньої політики: загальнонаціональний та міжнародний вимір. Індикатори 

освітньої політики. Розвиток державної політики у сфері освіти за період державної незалежності України. 

Стратегії державної освітньої політики в різних регіонах світу та можливості їх застосування в Україні. 

Забезпечення рівного доступу, підвищення якості та конкурентоспроможності освіти як показники освітньої 

політики в Україні. Державна кадрова політика України у підготовці педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників для системи освіти. 

Бібліографія: 1. Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного) / 

В.П.Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К.: «МП Леся». – 2010. – 368 с. 

2. Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П.Андрущенка; Авт. кол. : В. 

П.Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.І. Бобрицька, Р.М. Вернидуб, В.Л. Савельєв, К.А. Постол, О.О. Субіна. – 

К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 484 с. 

3. Іванюк І. Освітня політика: навчальний посібник. – К.: Таксон, 2006. – 226 с. 

Методичне забезпечення: робоча програма, тексти лекцій. 

Зауваження: необхідні знання з політології, педагогіки, бажано з державного управління. 

Лектор:Постол Катерина Анатоліївна 

Факультет: Інформатики 

Адреса: 01010, м. Київ, вул. Пирогова, 9, телефон: 239-30-67 

  



 

Опис начальної дисципліни__ЗП03_ 

Педагогіка і психологія вищої школи 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 12 Інформаційні 

технології 

Кількість кредитів – 3 

ЄКТС 

Методи навчання: 

словесні  (лекції, бесіди, 

консультування, дискусії); 

наочні (презентації, 

демонстрації); практичні 

методи (кейс-методи, 

«мозковий штурм», ессе, 

наукові реферати); методи 

контролю (навчальні тести, 

метод парного навчання), 

інтегровані методи. 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 4 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

нормативна 

16 4 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю: 

тестовий, модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 -й 

    

Індивідуальна робота: 

Семестр 

II 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 62 76 Форма підсумкового 

контролю 

  

залік 

- аудиторне: 2 год. Співвідношення 

аудиторних годин і годин 

СРС: 
-самостійна 

робота: 

4,5 год. 

Мова навчання – українська 1/2 1/10 

Передумови навчання 

Філософія, педагогіка, 

історія педагогіки 

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни - засвоїти основи педагогіки і психології вищої 

школи, психологічних та педагогічних особливостей діяльності студентів і викладачів. Створення умов для 

засвоєння слухачами педагогічної та психологічної сутності змісту та організації основних видів діяльності у 

вищому навчальному закладі, використання педагогічних та психологічних методів оптимізації навчально-

виховного процесу. 

Програма навчальної дисципліни: Педагогіка та психологія вищої школи як галузь наукових знань і 

навчальний предмет. Система вищої освіти в Україні. Процес навчання у вищій школі. Форми організації 

навчання у вищій школі. Самостійна робота студентів. Контроль і оцінювання знань студентів. Наукова 

організація праці студентів. Науково-дослідна робота студентів. Психологічні особливості педагогічного 

спілкування викладача зі студентами в умовах ВНЗ. 

Бібліографія: Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій (модульне навчання). — К., 1993. — 

220 с. Галузінський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології ви- щої школи в Україні: Навч. посіб. 

— К., 1995. — 168 с. 

Методичне забезпечення: Дидактичні матеріали в електронному вигляді є в системі MOODLE, 

лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)    

Зауваження: : Бажано мати знання у галузі філософії, педагогіки, психології,  історії педагогіки. 

Лектор: Кравченко Ірина Миколаївна 

Факультет: інформатики 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-05 

  



 

Опис начальної дисципліни ЗП 04 

Іноземна мова професійного спілкування 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 12 Інформаційні 

технології 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС Методи навчання 

  

словесні  (лекції, бесіди, 

консультування, дискусії); наочні 

(презентації, демонстрації); 

практичні методи (кейс-методи, 

«мозковий штурм», ессе, наукові 

реферати); методи контролю 

(навчальні тести, метод парного 

навчання), інтегровані методи. 

Спеціальність  

Спеціальність  122 Комп’ютерні 

науки 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

- - 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

нормативна 

52 26 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

  

Модульні контрольні роботи, 

самостійні роботи 

  

  

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 -й 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

I 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 64 76 Форма підсумкового контролю 

  

Екзамен (письмовий) 

  

- аудиторне: 2 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
- самостійна робота: 4 год. 

Мова навчання – англійська 1/2 1/3 

Передумови навчання 

 знання іноземної мови 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності рівня 

В2, необхідної для професійного використання та проведення майбутньої науково-пошукової 

роботи студента. Студент повинен: розуміти основний зміст розмови з носіями мови у нормальному 

темпі в навчальному чи професійному оточенні; читати й розуміти тексти академічного та 

професійного характеру; усно чітко викладати свої ідеї та погляди на навчальні та професійні теми; 

писати чіткі, детальні тексти на теми, пов'язані з навчальною та професійною сферами. 

Програма навчальної дисципліни: мови програмування, дизайн програм, Java, IT професії, 

комунікаційні системи, відеоігри, комунікаційні мережі, нові IT технології. 

Бібліографія: Eric H. Glendenning, John McEwann Oxford English for Information Technologies 

Oxford University Press, Keith Boeckner, P. Charles Brown Oxford English for Computing Technologies 

Oxford University Press, Liz & John Soars New Headway English Course Oxford University Press, 

MacMillan English Dictionary, В.А.Каушанская Сборник упражнений по грамматике английского 

языка./ Москва,-2002 

Методичне забезпечення: словники, довідники, засоби зорової наочності, автентичні 

тематичні публікації у спеціалізованих англомовних періодичних виданнях, навчальні аудіо та 

відеоматеріали. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідний рівень володіння іноземною мовою В2 

Викладач:. Рудницька Катерина Миколаївна 

Факультет: інформатики 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-84  



 

Опис навчальної дисципліни СП02 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів –3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Нормативна 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

14 6 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр I 
- - 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 64 78 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

− самостійна робота: 
4,8 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

філософія, логіка 
1/1,2 1/8,4 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни - підготовка студентів напряму підготовки 122 Комп’ютерні 

науки до свідомого, активного та вмілого використання засобів нових комп’ютерних технологій. 

Програма навчальної дисципліни: Наука як дослідницька діяльність. Методи та методологія 

наукового дослідження. Система організації наукової діяльності. Етапи наукових досліджень. Кваліфікаційні 

роботи: підготовка, оформлення і захист. Інтелектуальна наукова діяльність та її результати. Авторське право 

та суміжні права. Комерціалізація результатів інтелектуальної наукової діяльності 

Бібліографія: Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / О. В. Колесников. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 144 с. 

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і 

допов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с. 

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. пос. – К.: Кондор, 2009. – 206 с. 

Абрамов В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в 

державній службі): навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Абрамов, В. Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с. 

Білуха, М. Т. Основи наукових досліджень: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів / М. Т. Білуха. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с. 

Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 

2012. – 696 с. 

Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник / В. Д. Базилевич. – 3 вид., розш. і доп. – К. : Знання, 2014. – 

671 c. 

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: 

концептуальні засади: монографія / за науковою редакцією О. П. Орлюк: кол. авторів: В. С. Дроб’язко, А. В. Міндрул, О. 

О.Тверезенко та ін.; [кол. авторів]. – К.: Лазурит-Поліграф, 2010. – 464 с. 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної 

тематики, демонструються слайди. 

Реєстрація на навчальну дисципліну  (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

  



 

Опис навчальної дисципліни СП01 

Комп'ютерні мережі  та хмарні обчислення 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 6 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -180 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

20 12 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Нормативна 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1-й 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр I 
32 14 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 128 154 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамени у І-му і ІІ-му 

семестрах 

− самостійна робота: 
6,6 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, основи 

інформатики, фізика 

1/2,5 1/6 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни - опанування студентами знаннями про 

тенденції розвитку комп'ютерних мереж і хмарних обчислень, принципи функціонування 

основних компонентів мережі; настроювання складових частин  комп’ютерної мережі; 

створення та організації комп’ютерної мережі, тестування коректності її роботи та усунення 

її неполадок. 

Програма навчальної дисципліни: Апаратні та програмні складові комп’ютерних 

мереж, їх конфігурування та засоби діагностики. Хмарні обчислення та сервіси. 

 

Бібліографія: 1. Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами ІВМ 

РС: Навч. посібник/ А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров.– Х.: Компанія 

СМІТ, 2003.– 512 с. 2. Бигелоу С. Устройство и ремонт персонального компьютера. Кн. 1 / 

С.Бигелоу; Под ред. С.Н. Банникова, А.П. Молодяну. – М.: Бином, 2003. – 976 с. 

 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди. 

Реєстрація на навчальну дисципліну  (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Зазимко Наталія Михайлівна, кандидат фіз-мат. наук, доцент. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

 

  



 

Опис навчальної дисципліни СП 03 

Методика навчання комп'ютерних дисциплін 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 12 Інформаційні 

технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 6 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, бесіда, 

лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -180 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

20 12 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Нормативна 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

32 14 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр І, ІІ 
-- -- 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 4 год. 128 154 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен у І-му і ІІ-му 

семестрах 

− самостійна робота: 
4,8 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

педагогіка, психологія, 

інформатика, основи ІКТ 

1/1,2 1/11,5 

Мета і завдання навчальної дисципліни - це оптимальне поєднання загально дидактичних 

методів, прийомів і засобів навчання, які застосовуються для організації навчального процесу. 

Розкрити значення інформаційних технологій в загальній і професійній освіті, психолого-

педагогічні аспекти засвоєння предмета, зв'язок навчальної дисципліни із найважливішими галузями 

її застосування за умов реалізації ідей сучасної системи освіти і задач неперервної освіти; - 

сформувати у майбутнього викладача знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання 

циклу дисциплін з інформаційних технологій в різних умовах технічного і програмно-методичного 

забезпечення; розкрити значення та сутність проектування дидактичних моделей, поняття 

методичної системи навчання, її побудову та реалізацію; 

Програма навчальної дисципліни: Методика навчання як галузь педагогічних знань і 

навчальна дисципліна. Мета, завдання, місце та зміст навчальних дисциплін з інформаційних 

технологій. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу. Організація навчальної 

роботи студентів при вивченні циклу дисциплін. Добір методів, засобів, організаційних форм 

навчання. Створення презентаційних матеріалів засобами сучасних інформаційних технологій.  

Бібліографія: 1. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. - 

К.: ЧП, 2007. - 211 с.  

2. Швиденко М.З., Морзе Н.В., Глазунова О.Г., Попов О.Є., Садко М. Г., Сорока П.М., 

Ткаченко О.М., Гаєва В.А., Мокрієв М.В., Матус Ю.В. Навчальний посібник з грифом МОН 

"Сучасні комп'ютерні технології" К: «Аграр Медіа Груп», 2007  

3. Швиденко М.З. Інформатика та комп’ютерна техніка Навч. посіб. [для студ. екон. спец. 

вищих навч. закладів] / Швиденко М.З., Ткаченко О.М., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В., Матус Ю.В., 

Попов О.Є. – К.: Освіта України, 2012. – 489 с. Видання друге – перероблене і доповнене 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 



 

Опис навчальної дисципліни СВ01 

Технологія проектування інформаційних систем  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір ВНЗ) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр I 
14 6 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 64 78 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

− самостійна робота: 3 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

основи інформатики 
1/2,5 1/7 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення з сучасними технологіями 

та прицципами проектування інформаційних систем. 

Програма навчальної дисципліни: Загальні принципи проектування 

автоматизованих інформаційних систем. Технологія типового та індивідуального 

проектування інформаційних систем. Автоматизоване проектування інформаційних систем. 

Особливості проектування інформаційних систем на основі перспективних інфорамційних 

технологій. Розроблення постановки задачі інформаційної системи. Автоматизовані 

навчальні системи і проектуванні інформаційних систем. 

Бібліографія: 1. Проектування інформаційних систем: Посібник / За ред. В.С. 

Пономаренка. - К.: Видавничий центр ―Академія‖, 2002. - 488 с. 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Малежик Петро Михайлович, кандидат фіз-мат. наук, ст. викладач. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

 

 

 

  

http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-1
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-1
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-2
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-2
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-3
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-3
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-4
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-4
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-5
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-5
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-6
http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=400#section-6


 

Опис навчальної дисципліни СВ 02 

Об'єктно-орієнтоване моделювання інформаційних систем 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 4 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір ВНЗ) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр 2-й 
14 6 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 74 80 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

− самостійна робота: 
4,8 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, основи 

інформатики 

1/3 1/9 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни є предметне вивчення та практичне освоєння 

методології автоматизованого об’єктно-орієнтованого проектування та аналізу інформаційних 

систем. Курс має на меті навчити студентів базових конструкцій мови UML, а також 

використовувати різноманітні CASE - засоби з метою автоматизації виконання всіх етапів 

концептуального, логічного та фізичного проектування архітектури програмних додатків. 

Програма навчальної дисципліни: Концепція об’єктно-орієнтованого проектування. 

Методології проектування , їх порівняльна оцінка. Методології структурного та об’єктно-

орієнтованого аналізу і проектування. Методологія проектування послідовності процесів. 

Інструментальні засоби підтримки об’єктно-орієнтованого проектування. Загальна характеристика і 

класифікація CASE-засобів. Програмні засоби підтримки життєвого циклу (ЖЦ) програмного 

забезпечення (ПЗ). Порівняльна характеристика CASE-засобів. Оцінка і вибір CASE-засобів. 

Бібліографія: 1. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения 

: пер. с англ. / Г. Буч .–М.: Конкорд, 1992.–519 с. 

2. Гради Буч. Язык UML . Руководство пользователя. М.: «ДМК.» 2000. - 432с. 

3. Шлеер С. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в состояниях : пер. с 

англ. / С. Шлеер, С. Меллор.– К.: Діалектика, 1993.– 

240 с 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди. 

Реєстрація на навчальну дисципліну  (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Малежик Петро Михайлович, старший викладач, кандидат фізико-математичних 

наук. 

Факультет: Інформатики 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ1.01 

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір 

студентів) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- 6 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр IV 
14 - 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 64 78 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 
4,8 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, основи 

інформатики, фізика 

1/5,5 1/7 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни - засвоєння та практичне використання студентами 

мультимедійних засобів в сучасних комп’ютерних системах. 

Програма навчальної дисципліни: Основні поняття теорії КС. Парадигми розвитку КС. 

Класифікація КС. Схема класів паралельних КС. Класифікація обчислювальних задач. Моделі 

обчислень. Поняття про паралельний алгоритм. Узагальнені алгоритми функціонування КС. Рівні і 

типи паралелізму. Розпаралелювання обчислювальних задач. Багатомашинні КС. Мультипроцесорні 

КС. Мультимікромашинні КС. Мультимікропроцесорні КС. Кластерні та масово-паралельні КС. 

Бібліографія: 1. Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Т.И. Вычислительные комплексы, 

системы и сети. – Л.: Энергоатомиздат, 1987 - 188с. 

2. Головкин Б.А. Параллельные вычислительные системы . – М: Наука, 1980, 520с. 

3. Максименков А.В., Селезнев М.Л. Основы проектирования информационно-

вычислительных систем и сетей ЭВМ. – М.: Радио и связь, 1991 - 320с. 

4. Барский А.Б. Параллельные процессы в вычислительных системах: Планирование и 

организация. – М.: Радио и связь, 1990 - 256с. 

5. Сигнаевский В.А., Коган Я.А. Методы оценки быстродействия вычислительных систем. – 

М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит. , 1991 - 256с. 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ1.01 

Опрацювання мультимедійних даних 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір 

студентів) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- 6 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр I 
14 - 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 64 78 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 4 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, основи 

інформатики, фізика 

1/3 1/7,5 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни - систематичне викладання основних понять, 

методик і створення, зберігання та опрацювання різноманітного мультимедійного контенту 

(презентації, фото-,аудіо-, відеоконтент) 

Програма навчальної дисципліни: Формати мультимедійних даних. Формати зображень. 

Підготовка та опрацювання графічних зображень. Робота з аудіо даним. Підготовка відео матеріалів. 

Запис відео з екрану монітора та звукового супроводу до нього. Створення мультимедійних 

презентацій у Microsoft PowerPoint. Використання пакету Camtasia Studio для підготовки 

мультимедійного контенту. 

Бібліографія:  

1.Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посібн. [для студентів 

ВНЗ] / О.П. Буйницька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 184 с. 
Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди.  

Реєстрація на навчальну дисципліну  (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 
Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ1.02 

Технології підтримки прийняття рішень 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 4 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір 

студентів) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

14 6 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр 2 
- - 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 4 год. 64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 
6,6 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, основи 

інформатики, фізика 

1/2,5 1/9 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни - надання знань про методи, моделі та 

системи підтримки прийняття рішень; допомогти студентам здобути фундаментальні 

теоретичні знання і сформувати практичні навички оволодіння методами пошуку 

найкращого або прийнятного способу дій для досягнення однієї чи декількох цілей, 

методами підтримки прийняття рішень в умовах слабо структурованих або 

неструктурованих ситуацій; а також вивчити і набути досвіду застосування сучасних 

комп'ютерних технологічних засобів підтримки прийняття рішень, зокрема систем 

підтримки прийняття рішень з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду 

Програма навчальної дисципліни: Ситуація вибору і завдання прийняття рішень. 

Експертні процедури обґрунтування рішень. Прийняття рішень в умовах визначеності. 

Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Викорстання програмного 

забезпечення для прийняття рішень. 

 Бібліографія: 1. Ситник В. Ф. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.: 

Техніка, 2005.—162с. 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди. 

Реєстрація на навчальну дисципліну  (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Малежик Петро Михайлович, кандидат фіз-мат наук, ст.викладач. 

Факультет: Інформатики 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ1.02 

Експертні системи  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 4 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -120 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 4 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір 

студентів) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

14 - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр ІI 
- 6 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 4 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, 

програмування, 

статистика 

1/2,5 1/9 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни формування у майбутніх фахівців сучасного рівня 

інформаційної культури у галузі штучного інтелекту; ознайомлення з основними методами і 

алгоритмами штучного інтелекту; вивчення студентами методів та засобів створення 

комп’ютерних систем штучного інтелекту, отримання відомостей про концептуальні основи 

штучного інтелекту, методи подання знань і баз знань, системи нечіткої логіки, будову та 

можливості використання експертних систем, основні поняття про системи розпізнавання 

образів, штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми; ознайомлення студентів з 

актуальними питаннями використання програмних засобів для створення систем штучного 

інтелекту, зокрема експертних систем. 

Програма навчальної дисципліни: Системи розуміння природної мови. Системи 

переробки візуальної інформації. Представлення знань в інтелектуальних системах. 

Автоматизовані системи розпізнавання образів. Експертні системи. Нечітка логіка, штучні 

нейронні мережі та генетичні алгоритми. Агентні системи. 

Бібліографія: 1. Федорчук Є.Н. Програмування систем штучного інтелекту. Експертні 

системи : навч. Посібник /Львів :Видавництво Львівської політехники, 2012 
Методичне забезпечення: електронний курс 

(http://www.moodle.ii.npu.edu.ua/course/view.php?id=265) 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ1.03 

Технології DataMining  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір 

студентів) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

- 12 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр ІІI 
20 - 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 58 72 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 4,год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, інформатика, 

статистика 

1/3 1/5 

Мета і завдання навчальної дисципліни - оволодіння студентами теорією виявлення глибинного 

аналізу даних, набуття практичних навичок та умінь виявлення прихованих закономірностей або 

взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. I. знайомити студентів з сукупністю 

методів виявлення в даннх раніше невідомих, нетривіальних, практично корисних і доступних інтерпретації 

знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах людської діятельности, з’ясувати переваги та 

недоліки різних способів та методів виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у 

великих масивах необроблених даних, розширити знання студентів про методи класифікації, моделювання та 

прогнозування та наочному представленні результатів обчислень (візуалізація). 

Програма навчальної дисципліни: Поняття про DataMining. Методи і стадії DataMining. Задачі 

DataMining. Інформація і знання. Класифікація і кластеризація. Прогнозування і візуалізація. Сфери 

застосування DataMining. Основи аналізу DataMining. Методи класифікації і прогнозування. Дерева рішень. 

Нейронні мережі. Ієрархічні методи. Ітеритивні методи. Початкові етапи. Очищення даних. Побудова і 

використання моделі. Інструменти DataMining. Oracle Data Mining, Deductor, KXEN 

Бібліографія: 1.  Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Степанов, Роман 

Григорьевич, 2009г. 2. Статистический анализ данных в MS Excel[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. . - Режим 

доступа:http://www.znanium.com/bookread.php?book=238654 3. Компьютерные технологии анализа данных в 

эконометрике[Электронный ресурс]:Монография / Д.М. Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - XIV, 587 с. - Режим 

доступа:http://www.znanium.com/bookread.php?book=3656924.  4. Интеллектуальный анализ временных 

рядов[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.Г.Ярушкина, Т.В. Афанасьева, И.Г. Перфильева. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. . -Режим доступа: ttp://www.znanium.com/bookread.php?book=249314  

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної 

тематики, демонструються слайди.  

Реєстрація на навчальну дисципліну здійснюється на сайті дистанційного навчання  

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Малежик Петро Михайлович, кандидат фіз-мат наук, ст.викладач. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96


 

Опис начальної дисципліниВВ1.03 

Технології зберігання даних 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 Інформаційні 

технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 

3 ЄCТS 

Методи навчання 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість 

годин - 90 

Денна Заочна 

Освітній рівень (бакалавр/магістр) 

бакалавр 

Лекції: 

12 6 

Семінарські 

(практичні) заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова)  

Вибіркова (вибір студентів) 

- 12 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Модульні контрольні 

роботи, колоквіум 

 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 4 

20 - 

Індивідуальна робота: 

Семестр 7-8 - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 6 год. 

- самостійна робота 15,3 год. 

168 72 Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Співвідношення 

аудиторних годин і 

годин СРС: 

Мова навчання – українська  1/3 1/5 

Передумови навчання:  

програмування, математична логіка 
Мета і завдання навчальної дисципліни: формування знань технологій зберігання та 

опрацювання даних; навичок розв’язання обчислювальних, дослідницьких і прикладних задач з 

використанням прикладного програмного забезпечення; представлень про сучасні технології 

збирання, обробки та зберігання даних. Ознайомити студентів з сукупністю технологій зберігання та 

опрацювання даних, з’ясувати переваги та недоліки різних методів зберігання та опрацювання даних, 

розширити знання студентів про методи та механізми зберігання та обробки даних 

Програма навчальної дисципліни: Вступ. Предметна область. Технології опрацювання 

текстових даних. Технології опрацювання числових даних з використання табличних процесорів. 

Технології опрацювання дослідницьких даних. Застосування програмного пакету Origin Lab. 

Застосування програмного пакету Scidavis. 

Бібліографія:1. Куприянова А.В., Корнеев В.Н. Microsoft Office Excel 2007. Просто о сложном. 

- Наука и техника, 2008. 2. Новиков Ф.А., Сотскова М.Ф. Microsoft Office Word 2007. - BHV, 2008. 3. 

Дьяконов В. MATHEMATICA 5.1/5.2/6 в математических и научно-технических расчетах. -Солон-

Пресс, 2008. 4. Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю., Юзюк Ю.И. Обработка ивизуализа-ция данных 

физических экспериментов с помощью пакетаOrigin. Анализ и обработка спектров. Учебно-

методическое пособие. – Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2007. 5. Електронний 

ресурс: Інтернет-університет інформаційних технологій. –Режим доступу: http:// www.intuit.ru. 

Методичне забезпечення: Упродовж навчального процесу з курсу студентам пропонуються 

конспекти щодо тематики лекційного матеріалу, демонструються презентаційні та аналітичні 

матеріали з використанням технології blended learning. 

Зауваження: Необхідні загальні знання математичної логіки, а також бажано мати знання 

щодо математичного моделювання і програмування. 

Лектор: Малежик Петро Михайлович, кандидат фіз-мат наук, ст.викладач. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, телефон: 239-30-91, факс. 239-30-91  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ1.04 

Проектування систем з розподіленими базами даних  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 9 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -270 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

24 12 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір 

студентів)  

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр ІІІ 
52 28 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 8 год. 194 230 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 8 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

комп’ютерні мережі, теорія 

алгоритмів 

1/3 1/7 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни - вивчення студентами принципів побудови 

паралельних та розподіденних програмних додатків для різноманітних комп’ютерних 

систем, а також придбання практичних навичків щодо створення, тестування та 

експлуатації параллельного програмного продукту з використанням сучасних пакетів та 

стандартів паралельного програмування. 

Програма навчальної дисципліни: Механізми керування процесами. Взаємодія між 

процесами ОС Unix. Потоки ОС Unix стандарту POSIX. Технологія MPI.   Технологія 

OpenMP. Моделювання та аналіз параллельних обчислень.  

Бібліографія: 1. Богачѐв К.Ю. Основы параллельного программирования. – М.: 

Бином, 2003. – 342с. 

2. Митчелл М., Оулдем Дж., Самьюэл А. Программирование для Linux. Профессиональный 

подход. – М: Издательский дом ―Вильямс‖, 2002. 

3. Робачевский А. Операционная система Unix. – СПб: БХВ-Петербург, 1999. 

4. Грегори Р. Эндрюс. Основы многопоточного, параллельного и распределенного 

программирования. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 512 с. 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 

актуальної тематики, демонструються слайди.  

Реєстрація на навчальну дисципліну здійснюється на сайті дистанційного навчання 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ1.04 

Веб-орієнтовані бази даних  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 9 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -270 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

24 12 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір студента, 

блок 1) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр ІІІ 
52 28 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 8 год. 194 230 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

− самостійна робота: 8 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

математика, архітектура 

комп’ютера, статистика 

1/3 1/7 

 

 Мета і завдання навчальної дисципліни -формування у студентів теоретичних 

знань про сучасні методи створення та використання веб-орієнтовних баз даних (ВБД), принципи 

побудови моделей даних та методів моделювання в ВБД, а також засвоєння навичок застосування 

цих методів на практиці основні складові сучасних інформаційних систем; особливості реляційної, 

ієрархічної, мережевої, постреляційної, багатовимірної та об’єктно-орієнтованої моделей даних. 
Програма навчальної дисципліни: Операції реляційної алгебри та їх реалізацію за 

допомогою SQL-команд; принципи організації внутрішнього рівня СУБД; особливості 

функціонування веб-орієнтованих баз даних  

Бібліографія: 

1. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ данних: Навч.-метод. Посіб. Для самост. вивч. 

дисц. /Н.В. Ситник, М.Т. Краснюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 264 с. 

2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз даннях: пер. с англ. / К. Дж. Дейт. – 8 изд. – 

М.:»Вильямс», 2006. – 1328 с. 

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, мультимедійні презентації, завдання до 

виконання лабораторних робіт, дистанційна підтримка вивчення курсу. 

Реєстрація на навчальну дисципліну здійснюється на сайті дистанційного навчання  

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Малежик Петро Михайлович, кандидат фіз-мат наук, ст.викладач. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43  



 

 

Опис навчальної дисципліни ВВ2.01 

Педагогічна інноватика /Інноваційні педагогічні технології   

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір студента, 

блок 1) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 6 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр ІІI 
- - 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 66 78 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

− самостійна робота: 2 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

педагогіка, інформатика 
1/4 1/8 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчення та набуття вмінь та навичок 

використання сучасних інноваційних педагогічних технологій. 

Програма навчальної дисципліни: Вступ до інноваційних педагогічних технологій. 

Використання мультимедійного проектора та електронної інтерактивної дошки в навчально-

виховному процесі Використання електронних презентацій. Використання прикладного 

програмного забезпечення навчального призначення. Електронні підручники. Тестові технології. 

Віртуальні лабораторії. 

Бібліографія: 1. Осадчий В.В. Використання мультимедійного проектора та електронної 

інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі ВНЗ [Текст]: навч.-метод. посіб. / Осадчий 

В.В., Осадча К.П., Сердюк І.М. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2011. - 126 с.  

2. Створення мультимедійних презентацій [Текст] : метод. рек. до викон. лаб. робіт / уклад. Т. 

Ю. Киричок [та ін.]. – К. : НТУУ "КПІ", 2009. - 70 с.  

3. Ситников Д. Э. Компьютерные презентации PowerPoint: учеб. пособие / Д.Э. Ситников. – 

Х.: ХГАК, 2004  

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, мультимедійні презентації, завдання до 

виконання лабораторних робіт, дистанційна підтримка вивчення курсу. 

Реєстрація на навчальну дисципліну здійснюється на сайті дистанційного навчання  

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Малежик Петро Михайлович, кандидат фіз-мат наук, ст.викладач. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 

  



 

Опис начальної дисципліни ВВ2.01 

Основи професіоналізму викладача вищої школи 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження 

з дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

12 Інформаційні технології 

Кількість кредитів – 3 

ЄКТС 

Методи навчання 

Лекції із застосуванням 

електронних презентацій 
 

Спеціальність 

122 Комп’ютерні науки 

Загальна кількість годин - 

90 

Денна Заочна 

 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

12 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір 

студента, блок 1) 

12 6 

Лабораторні заняття: 

Форми поточного 

контролю 

Усне опитування 

студентів з теоретичних 

питань, тестування, 

обговорення, 

репрезентація, бінарні 

усні доповіді 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

ІІІ 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 
66 78 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 
 

− аудиторне: 4 год. Співвідношення 

аудиторних годин і годин 

СРС: 
− самостійна 

робота: 
4 год. 

Мова навчання – 

українська 
1/4 1/8 

Передумови навчання 

Педаогіка, психологія 
Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів здатностей: розуміння 

принципів, та особливостей діяльності викладача вищої школи; застосування стержневих ідей 

розв’язання педагогічних завдань, розкриття психологічних та дидактичних принципів, вміння 

передбачати результати своїх дій, «випереджаючи» умови їх досягнення.  
Програма навчальної дисципліни: Загальні відомості про діяльність викладача у вищій 

школі. Завдання стосовно самопідготовки майбутнього викладача до майбутньої діяльності. 

Професійне самовиховання – активний професійний саморозвиток, рефлексивний професіоналізм, 

засвоєння (для майбутнього вчителя) педагогічних цінностей, норм педагогічної взаємодії. 

Бібліографія: 1 Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів 

і аспірантів /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. 

2. Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму: Навч. посіб. К., 2004. 

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам демонструються слайди лекцій з 

актуальної тематики. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) в деканаті 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ інформатики, а також бажано мати знання у 

галузі англійської мови. 

Лектор: Франчук Наталія Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики 

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, телефон: 239-30-05, факс.   



 

Опис навчальної дисципліни ВВ2.02 

Хмаро орієнтовані технології в освіті і науці 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

10 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір студента, 

блок 2) 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 3 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр V 
14 12 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 4 год. 66 72 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

− самостійна робота: 4 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

архітектура комп’ютера, 

ком’ютерні мережі 

1/4 1/5 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни - формування теоретичних знань і придбання 

практичних умінь і навичок з питань використання технологій розподілених обчислень, віртуалізації 

серверних систем, проектування корпоративних обчислювальних систем та застосування кластерних 

і гетерогенних розподілених обчислювальних систем для проведення наукових досліджень.. 

Програма навчальної дисципліни: Архітектура та принципи побудови розподілених 

обчислювальних систем корпоративного рівня. Базові складові хмарних обчислень. Технології 

віртуалізації. Архітектурні рішення сучасних ЦОД. Принципи побудови продуктивних 

обчислювальних кластерів в хмарних системах. Основні сценарії застосування технологій хмарних 

обчислень. Хмарна платформа Microsoft Azure. Особливості платформи. Приклади застосування. 

Інфраструктура Amazon Web Services. Огляд сучасних платформ хмарних обчислень. Глобальні 

провайдери хмарних обчислень. Модель приватних хмарних платформ. Розробка програмного 

забезпечення для хмарних обчислень.  

Бібліографія: 1.Григор’єв В.М., Хандецький В.С. Комп’ютерні мережі. Віртуалізація при 

навчанні і проектуванні. Монографія. Акцент ПП. Дніпропетровськ, 2012.-225 с. 

2. Петренко А. И. Применение Grid технологий в науке и образовании / А. И. Петренко – 

Львов : Изд-во Политехника‖, 2009 –144 с. 

3. Сафонов В. Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure : Учебное пособие. / 

В. Сафонов. – М. : Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. – 240 с. 

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, мультимедійні презентації, завдання до 

виконання лабораторних робіт, дистанційна підтримка вивчення курсу. 

Реєстрація на навчальну дисципліну здійснюється на сайті дистанційного навчання 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43  



 

Опис навчальної дисципліни ВВ2.02 

Захист інформаційних ресурсів 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

10 6 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір студента, 

блок 2)  

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр ІІІ 
14 12 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 2 год. 66 72 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

− самостійна робота: 2 год. Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

комп’ютерні системи 
1/4 1/5 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни - є оволодіння студентами знань з захисту 

інформаційних ресурсів, набуття практичних навичок та умінь вмілого використання захисту 

інформаційних ресурсів у навчально-виховному процесі. Завдання дисципліни: ознайомити 

студентів з загрозами, які можуть виникати при роботі з інформаційними ресурсами, сформувати 

уміння використовувати різні способи та методи захисту інформаційних ресурсів, з’ясувати 

переваги та недоліки різних способів та методів захисту інформаційних ресурсів, розширити знання 

студентів про захист інформаційних ресурсів, зокрема про криптографічні та стеганографічні 

методи захисту даних. 

Програма навчальної дисципліни: Поняття про системне адміністрування. Адміністрування 

сервера однорангової мережі з використанням ОС Microsoft Windows Server 2012. Адміністрування 

сервера однорангової мережі з використанням ОС Linux. Адміністрування домену Active Directory. 

Організація доменів засобами мережної інформаційної служби NIS. Організація доменів засобами 

сервера Samba. Конфігурування клієнт-серверного програмного забезпечення. 

Бібліографія: 1. Анин Б. Защита компьютерной информации. —СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000. 

—384 с.5. 

2. Баричев СТ., Гончаров В.В., Серов Р.Е. Основы современной криптографии. М.: Горячая линия-

Телеком, 2001. —152 с. 

3. Болотов А.А., Гашков А.Б., Фролов А.Б., Часовских А.А. Элементарное введение в эллиптическую 

криптографию: Алгебраические и алгоритмические основы. —М.: КомКнига, 2006. —328 с. 

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, мультимедійні презентації, завдання до 

виконання лабораторних робіт, дистанційна підтримка вивчення курсу. 

Реєстрація на навчальну дисципліну здійснюється на сайті дистанційного навчання. 

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Франчук Василь Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43  



 

Опис навчальної дисципліни НДР 

Науковий семінар  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 12 

Інформаційні технології 
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 
Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність   

122 Комп’ютерні науки 

(код, назва) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Лекції: 

32 10 

Статус дисципліни 

(Нормативна/вибіркова) 

Вибіркова (вибір студента, 

блок 1)  

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 3 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні тести 

Семестр VI 
36 10 

Індивідуальна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- - 

Самостійна робота: 

− аудиторне: 4 год. 52 100 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

− самостійна робота: 
3,1 

год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
Мова навчання – українська 

Передумови навчання 

архітектура комп’ютера, 

теорія ймовірностей 

1/0,8 1/5 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни - отримання студентами знань з області теорії 

надійності, методів забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем. Отримані 

знання з даної дисципліни дозволять реалізовувати основні розрахункові моделі оцінки показників 

надійності апаратних і програмних засобів комп’ютерних систем. 

Програма навчальної дисципліни: Способи та методи забезпечення надійності 

функціонування КС. Елементи теорії надійності. Методи забезпечення надійності. Ймовірність 

безвідмовної роботи. Ймовірність відмови. Відновлювальні і не відновлювальні об’єкти. Методи 

структурної надлишковості. Часова налишковість. Класифікація методів контролю комп’ютерних 

систем. Резервування. Класичний метод резервування – мажоритарний. Коригувальні коди. 

Самодіагностика і автоматизоване технічне обслуговування на виходах цифрового пристрою. 

Інформаційна надлишковість як універсальний засіб контролю. Забезпечення відмовостійкості 

систем. Реалізації багатопроцесорної обробки. Моделі розподіленої пам’яті. Принцип «швидкого 

прояву несправності» (fail fast design). Міжмодульна синхронізація, синхронізація рівня ліній 

зв’язку, обробку помилок. Кластерні системи. 

Бібліографія: 1. Тарасенко В.П., Мламан А.Ю., Черніченко Ю.П., Конійчук В.І. Надійність 

комп’ютерних систем – К.: «Корнійчук», 2007. -256с. 

2. Черкесов Г.Н. Надежность аппаратно-программных комплексов. Учебник 

для вузов. – Спб, 2005. 

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, мультимедійні презентації, завдання до 

виконання лабораторних робіт, дистанційна підтримка вивчення курсу. 

Реєстрація на навчальну дисципліну здійснюється на сайті дистанційного навчання  

Зауваження: Необхідні загальні знання основ ІКТ. 

Лектор: Войтович Ігор Станіславович, професор, доктор педагогічних наук. 

Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 235-15-43 


