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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА
ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
Напрям підготовки: 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
Термін навчання – 4 роки
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Кафедра комп’ютерних технологій розташована в корпусі інженернопедагогічного факультету. В розпорядженні кафедри знаходяться приміщення
загально площею 261 м2. з них навчальні лабораторії 230 м2. та одне
приміщення площею 31 м2. для працівників кафедри.
Для проведення навчального процесу обладнано 5 комп’ютерних класів із
загальною кількістю комп’ютерів 79 а саме:
–
лабораторія комп’ютерної графіки (ауд. 205) – 15 комп’ютерів;
–
лабораторія технічних засобів навчання (ауд. 215) – 10 комп’ютерів;
–
лабораторія комп’ютерних систем та мереж (ауд. 216) – 12 комп’ютерів;
–
лабораторія ім. проф. М. О. Корчемного (ауд. 220) – 12 комп’ютерів;
–
лабораторія систем автоматизованого проектування (ауд. 233) – 30
комп’ютерів.
В лабораторіях кафедри використовується ліцензоване програмне
забезпечення фірми Microsoft, а саме: операційні системи Windows XP а також
Windows 2003, пакет Microsoft Office, для науково-дослідної роботи викладачів
та аспірантів кафедри програмні пакети Auto CAD 2010, MATLAB, SolidWorks
та ін.
Всі комп’ютери лабораторії кафедри об’єднанні в локальну мережу та
мають прямий вихід до мережі Internet. В розпорядженні кафедри – копіювальні
апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у
навчальній, методичній, науковій діяльності аспірантів, студентів та викладачів
кафедри.
Високий рівень оснащення об'єктів матеріально-технічної бази кафедри
відповідає ліцензійним умовам і дозволяє забезпечити якісну підготовку
фахівців в галузі комп’ютерних технологій
5.
ОСНОВНІ
МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ
І
НАВЧАННЯ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальніі дисципліни кафедри складаються із одного або декількох
залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації
навчального процесу. Заліковий кредит складається із модулів (частин
програми навчальної дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні,
практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик
та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних

завдань, інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності
студентів).
Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента
в КМСОНП полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на
індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на
організацію самоосвіти студента. У структурі навчального навантаження
студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається як один
із основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну
частину його навчального навантаження. Індивідуальна робота студента (ІРС) є
формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як
найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуальноспрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу
діяльність.
Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у
позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням
потреб і можливостей студента.
Консультація – один із видів навчальних занять, який проводиться з
метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні
питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх
практичного застосування (проводяться протягом семестру – поточні
консультації, семестрові, та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У
процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається
діагностичне тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення
ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей,
рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності
прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.
Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчальнодослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має
на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з
нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного
фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і
науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі
викладача. Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни
визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними
рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма
навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної
навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та
методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним
обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін
тощо. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинно
передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо).
У процесі вивчення навчальних дисциплін основними методами
контролю знань, умінь та навичок студентів є: усне опитування, письмова та
практична перевірка, автоматизований тестовий контроль. Для визначення

рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують наступні
форми та методи контролю і оцінювання знань: поточний контроль за
змістовими модулями; складання іспиту. Оцінювання навчальних досягнень
студентів з дисципліни кафедри здійснюють відповідно до вимог кредитномодульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є
українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного
поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми
(лекційної, практичної).
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему
дисципліни і модуль в цілому крім того навчальними планами передбачено
складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чотирьох бальну та
стобальну шкалу оцінювання ECTS.
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему
дисципліни і модуль в цілому крім того навчальними планами передбачено
складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чотирьох бальну та
стобальну шкалу оцінювання ECTS.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення
лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості до виконання
конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: активність та
результативність роботи протягом семестру над вивченням програмного
матеріалу дисципліни, відвідування занять; виконання завдань на лабораторних
заняттях; виконання завдань поточного контролю.
У процесі оцінювання лабораторних робіт увага приділяється їх якості й
самостійності. Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному
занятті в межах змістового модуля, враховуючи теоретичний матеріал з теми і
виконані практичні завдання.
Іспит може здійснюватися в усній формі за білетами, які містять
теоретичне питання і практичне завдання, або за підсумковим тестовим
завданням, що дає можливість здійснити оцінювання знань усієї дисципліни.
Критерії оцінювання знань за 4-бальною системою за національною
шкалою:
Відмінно
Студент оволодів загальними науково-теоретичними
основами навчання дисциплін біологічного циклу у
навчальних закладах різного рівня акредитації системою
форм, методів і засобів навчання, специфічними
закономірностями процесу навчання біології у
загальноосвітніх навчальних закладах, може чітко
формулювати дефініції, здатний здійснити відбір
предметного змісту та його структурування на основі
системи науки. Студент має системні глибокі знання
біологічних дисциплін і усвідомлює їх як єдине системне
біологічне знання. Відповідь повна, матеріал викладено у
повній логічній послідовності літературною мовою.
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні
Добре
навички в конструюванні змісту навчального матеріалу,
проте допускає дві-три несуттєві помилки які виправлені

самостійно за допомогою викладача

Задовільно

Незадовільно

Студент знає основні теми курсу, але його знання мають
загальний характер, має труднощі з наведенням
прикладів при поясненні явищ і закономірностей.
Відповідь містить несуттєві помилки, які не виправлено
після вказівок викладача.
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не
володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не
сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.
Володіння
біологічними
термінами
обмежено,
словниковий запас не дає змогу оформити ідею. Працює
лише за зразком, допускає значні помилки як
біологічного, так і методичного характеру.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
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6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта
Фахове спрямування 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
Напрям підготовки (для ОКР “Бакалавр”): 0101 Педагогічна освіта
Професійна орієнтація – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
та виробництві за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)
І. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни:
Предмет: Філософія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом
світового та вітчизняного історико-філософського процесу, демонструє
широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії як
сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові
підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння
специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої
світоглядно-методологічної культури, переконання в принциповій важливості
для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на
самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та
суспільного буття.
Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з
філософськими текстами, реконструювати зміст висловлених у них
філософських ідей, здійснювати історико-філософську інтерпретацію,
пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити
світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні
роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості
неможлива без прилучення до здобутків культурної спадщини людства,
складовою частиною якої є філософія.
Форма контролю: іспит
Предмет: Іноземна мова – англійська, німецька, французька
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 1, 2, 3 семестр
Метою даного курсу є формування в студентів комунікативної
компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі
мовних знань і навичок, що відповідають стандарту В2.
Анотація: Оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання
літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового
загального лексикону та вивчення історичного лексикону; формування умінь
розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища і моделі за
формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику,
передбачену програмою.
Форма контролю: залік, іспит

Предмет: Історія України
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Формування знань про подій і явищ історичного минулого
українського народу; аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню
політику держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби,
судження про доленосні події доби.
Формування вмінь: формування історичного мислення, вміння
аналізувати й узагальнювати події та явища, визначати їх суть, причиннонаслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне,
самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити висновки;
працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати
відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою,
аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні
ідеї, які він висвітлює.
Форма контролю: іспит
Предмет: Українська мова (за фаховим спрямуванням)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2-3 рік, 3, 4, 5 семестр
Анотація: Формування у майбутніх спеціалістів професійно
зорієнтованих умінь і навичок досконалого володіння українською
літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення чіткого і правильного
розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого
володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання
вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок
самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого
мислення студентів; виховання поваги до української літературної мови, до
мовних традицій; формування навичок оперування фаховою термінологією,
редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
Форма контролю: заліки – 3, 4 сем., іспит
Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Формування знань про специфіку історії української
культури як важливої форми національного поступу, вияву історикокультурницького типу світогляду; показати методологічну роль історії
української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи іншої
культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з
ідеями її поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного
мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати
його; співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття;
пов’язати загальноісторичні та проблеми історії культури із поступом
сучасного суспільства; сформувати власне переконання у тому, що
самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків

національної історико-культурної спадщини, складовою частиною якої є
історія культури; працювати з історичними текстами, здійснювати їх
інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи інших праць.
Форма контролю: іспит
Предмет: Політологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Курс «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та
практичних аспектів політології. Лекційний курс (24 годин) розділений на три
змістові модулі. У першому розглядаються суть політології як науки та
навчальної дисципліни. Політика і політичні системи, розвиток світової та
вітчизняної політичної думки. Другий змістовий модуль присвячений
висвітленню проблем політичних інститутів, влади і суспільства. У третьому
розділі аналізується політичне життя суспільства, політичні режими та світові
політико-ідеологічні доктрини. Окремо висвітлюється взаємозв’язок етнічних
та політичних проблем, а також особливості міжнародних відносин та
світового політичного процесу.
На семінарських заняттях (24 год.) увага студента спрямовується на
розгляд історії становлення науки про політику, та розвитку політичних теорій
та вчень. Практична частина курсу передбачає вивчення основ громадянського
суспільства, вивчаються політичні системи суспільства, методи та форми
створення політичних партій та громадських організацій. Окремо розглядаюся
етнонаціональні та міжнародні відносин. Метою курсу є розвиток в студентів
ґрунтовного розуміння політичної теорії і практики, основних політологічних
понять, закономірностей становлення та розвитку політичних систем, їх
інститутів. Розвиток здібностей до аналізу політичних процесів як в Україні та
в окремих її регіонах, так і в цілому світі.
Формування вмінь: сформувати у студентів концептуальне знання
політичної теорії; засвоєння історичних традицій світової та української
політичної науки; вміння працювати з політологічною літературою; розуміння
ролі й місця політичних інститутів, норм, ідей, вартостей у функціонуванні й
трансформації політичних систем.
Ключові слова: політична теорія, соціальні спільноти, політичні еліти,
політична структура суспільства, демократія, виборчі системи, політична
ідеологія, етнонаціональні відносини, міжнародні відносини, геополітика.
Форма контролю: залік
Предмет: Фізичне виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 1-4 семестр
Анотація: Формування системи знань про дотримання основ здорового
способу життя; основи організації і методики найбільш ефективних видів і
форм раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у
своїй фізичній активності; основи методики оздоровлення і фізичного
удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та методами
фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й

уміння застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних
верств населення; систематичне фізичне тренування з оздоровчою або
спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної
фізичної підготовленості; поінформованість про всі головні цінності фізичної
культури і спорту.
Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у
різноманітних раціональних формах; до систематичного фізичного тренування
з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання нормативів
професійно-прикладної фізичної підготовленості.
Форма контролю: заліки – 2, 4 сем.
Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Вибіркові дисципліни:
Предмет: Іноземна мова – англійська, німецька, французька
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: формування уміння самостійно читати літературу за фахом,
працювати з додатковою та довідковою літературою, словниками,
мультимедійними засобами; опанування такими складовими іншомовної
комунікативної компетенції, як: мовленнєва компетенція, лінгвістична
компетенція (лексична, граматична, семантична, фонологічна, орфографічна і
орфоепічна), соціокультурна та професійна компетенції; формування навичок
використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного
спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань у галузі
історії, так і на етапі підготовки до участі в міжнародних конференціях,
проектах та дискусіях, а також формування вміння проводити письмовий
обмін діловою інформацією; реалізовувати набуті знання для творчого
самовдосконалення, вміння співпрацювати під час парної чи групової роботи.
Форма контролю: залік
Дисципліни вільного вибору студентів
Вибіркові дисципліни:
Предмет: Соціологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Формування знань з загально-соціологічної теорії, розкриття
змісту основних соціологічних теорій та концепцій, кожна з яких дає свій
специфічний аналіз особливостей функціонування та розвитку суспільства та
по своєму виявляє найактуальніші суспільні проблеми, одночасно закладаючи
основи світогляду та громадянської зрілості. При вивченні курсу загальнопрактичного та загальнотеоретичного значення зосереджується увага на
процесі засвоєння студентами методологічного аспекту соціології як науки:
сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої
соціальної дійсності. Наука соціологія володіє розвинутим інструментарієм
аналізу суспільного життя, її методи постійно розвиваються й оновлюються.
Форма контролю: залік

Предмет: Логіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і
методичний матеріал, необхідний для формування усвідомленого рівня
оперування правилами і прийомами логічного мислення, дає знання про
логічні характеристики основних форм мислення – поняття, судження й
умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення
основних законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами
аргументації.
Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш
поширеними в практиці схемами і прийомами міркувань, активне
використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів –
дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні
помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє
вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення,
що поєднує в собі точність і образність думки, вихованню дисципліни думки.
Форма контролю: залік
Предмет: Етика та естетика
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з
важливими філософськими галузями знань про людину: етикою – предметом
якої є мораль і естетикою – предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює
основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх
наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних понять,
етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи
мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на
основі художньо-естетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери
гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його
цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності
виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх
витонченню і ушляхетненню.
Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з
філософсько-етичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і
інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію щодо актуальних
моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та
теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Форма контролю: залік
Предмет: Релігієзнавство
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом
теологічного і наукових підходів до вивчення релігії; з’ясування сутності
релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах секуляризації,

глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення
знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні
процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових
знань про конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які
служать основою державно-церковних і міжконфесійних відносин,
визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій.
Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного
світоглядного уявлення про релігійні процеси в минулому та сучасний період
у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: об’єкт, предмет, сутність, особливості, тенденції, функціональність
релігії в контексті релігійних процесів у світі й Україні; класифікацію релігій
за рівнями їх історичного розвитку та етнічною ознакою; історичні умови
зародження та розвитку світових релігій, їх зміст, основні течії та тенденції
розвитку в сучасних умовах; особливості поширення християнства в Україні
та його інституалізаційні вияви; основні положення Конституції України,
українські законодавства про свободу совісті та релігійні організації, права та
обов’язки громадян у сфері релігії, віросповідання та світоглядної орієнтації.
вміти: формувати власну світоглядну позицію щодо релігії, церкви,
богослов’я-теології, національної духовної культури, її цінностей;
розрізняти особливості і спрямованість конфесійної діяльності різних
релігійних організацій з метою адекватної оцінки заходів, спрямованих на
відродження духовної культури української нації, суспільний діалог віруючих
різних релігій та віруючих і невіруючих, для побудови демократичного
громадянського суспільства;
проводити профілактичні заходи, вести роз’яснювальну роботу з метою
упередження і подолання релігійного екстремізму і фанатизму, явищ
політизації релігії, протидіяти використанню релігії для розпалювання расової,
міжнаціональної ворожнечі, посяганню на права і свободу людини;
контактувати цивілізовано і професійно в процесі фахової діяльності з
представниками інших релігій і конфесій й підтримувати толерантні, гуманні
стосунки з віруючими різних релігій і невіруючими й, таким чином, сприяти
становленню громадянського суспільства, збереженню стабільності й безпеки
України.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи конституційного права
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Курс «Основи конституційного права» є ключовим серед
правничих та суспільствознавчих, зокрема політологічних дисциплін.
Конституційне право України є провідною галуззю і наукою в системі
національного права України. Як галузь національного права воно встановлює
та регулює, а як наука досліджує основоположні суспільні відносини, що
виникають з приводу політико-територіальної організації суспільства,
функціонування його соціально-економічної системи. А це означає, що воно
формулює наукові засади українського державотворення, без яких останнє не

може бути прогнозованим. Предмет дозволяє засвоїти основні категорії,
поняття та їх визначення з курсу «Конституційне право України», зміст галузі
конституційного права та його структуру, особливості його норм та інститутів,
правовий статус особи в Україні, особливості функціонування органів
державної влади, територіального устрою, місцевого самоврядування. Курс
покликаний забезпечити підготовку сучасного історика, вчителя історії і
права, фахівця, котрий має універсальну загальноосвітню підготовку.
Формування вмінь: засвоїти зміст галузі конституційне право та його
структуру, особливості його норм та інститутів; володіння основними
категоріями з курсу конституційного права; знати зміст та систему правового
положення особи і громадянина в Україні; розуміти основи парламентаризму,
зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні
органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної
організації України; вміти правильно оцінювати сутність та зміст конкретних
конституційно-правових явищ; орієнтуватися в чинному конституційному
законодавстві; отримання базових знань із основ діючого конституційного
ладу України; вироблення у студентів високої правової культури, послідовних
демократичних переконань; формування активної правозахисної позиції;
вміння застосування отриманих знань у роботі з учнівської молоддю.
Форма контролю: залік
Предмет: Економіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Формування системи знань про економічні відносини у
суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених ресурсів,
функціонування основних складових економічної системи, розвиток у
студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого вивчення
основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних
знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами
методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів,
закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для
найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних
потреб. Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми;
давати оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших
економічних явищ.
Форма контролю: залік
Предмет: Історія науки і техніки
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Формування системних знань і розуміння основних
напрямків філософської думки щодо вирішення проблем науки і техніки;
знань філософської школи, які ставили і вирішували ці проблеми, розуміння
специфіки шкіл і напрямків у постановці та вирішенні відповідних проблем;
ознайомлення з філософськими текстами, в яких ставились та вирішувались
проблеми науки і техніки; засвоєння прийомів аналізу історії науки та техніки.

Форма контролю: залік
ІІ. ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ
ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни:
Предмет: Інженерна та комп’ютерна графіка
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестри
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх інженерів-педагогів
в галузі комп’ютерних технологій і транспорту системи знань, умінь і
навичок, необхідної для викладання технічних ідей за допомогою інженерної
та комп’ютерної графіки.
Основні завдання курсу: ознайомлення з можливостями систем
автоматизованого
проектування
для
оформлення
конструкторської
документації; опанування алгоритмічних основ дво- і тривимірної графіки;
створення графічних зображень за допомогою редактора КОМПАС-3D.
Основні теми курсу: машинна графіка як підсистема САПР; примітиви
КОМПАС 3D; зображення на машинобудівних кресленнях; параметризація
геометричних об’єктів; складальні креслення; загальні принципи
моделювання; способи побудови тривимірних моделей; технології
моделювання.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні
засади інженерної та комп’ютерної графіки; архітектуру сучасних графічних
систем; технології дво- і тривимірного графічного моделювання геометричних
моделей, операції і перетворення над ними.
Студент повинен вміти: застосовувати теоретичні засади інженерної та
комп’ютерної графіки для розв’язання практичних завдань; створювати
графічні зображення за допомогою редактора КОМПАС-3D; визначати
геометричні форми деталей за їх ортогональними зображеннями;
використовувати сучасні програмні засоби для розв’язання інженерних задач
геометричного моделювання.
Форма контролю: іспит
Предмет: Основи екології
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння
основних теоретичних положень загальної екології, основних аспектів
прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації виробництва.
Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців
неекологічних, інженерних спеціальностей має на меті вивчення
фундаментальних закономірностей у природі стосовно взаємозв’язків живих
організмів з навколишнім природним середовищем та формування

екологічного світогляду, яке корелює із зміною суспільної свідомості
майбутніх фахівців в галузі комп’ютерних технологій, технологічних процесів
через формування екологічної культури особистості, виховання нового
ціннісного ставлення до природи.
Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
повинен забезпечувати володіння не тільки екологічними знаннями, але й
високий рівень знання тих процесів, які підлягатимуть екологізації.
Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та навичок
застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на
навколишнє середовище.
Форма контролю: залік
Предмет: Інформатика та обчислювальна техніка
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою курсу є сформувати у студентів знання, вміння і
навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних
інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з
опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням.
Основні завдання курсу: теоретичні основи інформатики, навички
використання прикладних систем оброблення статистичних даних та систем
програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних
мереж під час дослідження різнопланових систем та розв’язування завдань
фахового спрямування.
Основні теми курсу: загальні відомості про обчислювальну систему;
технічні засоби персональних комп’ютерів; операційні системи та їх
оболонки; створення публікацій; робота з Microsoft Excel; мови
програмування; алгоритми обробки структур даних.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен
знати: принципи функціонування комп’ютера; операційну систему Windows;
редактори текстів; засоби комунікацій; засоби програмування.
Студент повинен вміти: розробляти публікації довільної складності;
використовувати можливості MS Excel для математичних підрахунків;
розробляти прості алгоритми у середовищі програмування Borland C++;
розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою
професійною діяльністю.
Форма контролю: іспит
Навчальна дисципліна: Вища математика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 1, 2, 3 семестр
Анотація: Мета – навчити студентів логічно мислити, оперувати
абстрактними об’єктами, розуміти роль і місце математики в сучасному світі,
ознайомити студентів із необхідним математичним апаратом, що допомагає
аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні інженерні задачі із
застосуванням, де це можливо, обчислювальної техніки.

Завдання – розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів;
оволодіння студентами основними методами дослідження і розв’язування
математичних задач; виховання у студентів уміння самостійно розширювати
свої математичні знання та проводити математичний аналіз прикладних задач.
Форма підсумкового контролю: залік – 1 сем., іспит – 2, 3 сем.
Предмет: Ергономіка інформаційних систем
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою курсу є формування в студентів знань про структуру і
зміст діяльності людини в інформаційних технологіях з позиції надійності,
ефективності і якості ІТ, безпеки і комфортності роботи; вироблення умінь
оцінювати і проектувати ІТ з обліком "людського фактора".
Основні завдання курсу: ознайомлення студентів із аспектами взаємодії
людина-техніка-середовище. Набуття студентами знань, вмінь і навичок у
налагодженні, оптимізації та використанні сучасних інформаційних
технологій.
Основні теми курсу: тенденції розвитку та становлення ергономіки як
науки;
ергономічні
аспекти
взаємодії
людина-техніка-середовище;
характеристика системи "людина-дисплей"; надійність діяльності людини;
проектування алгоритму діяльності людини-оператора; взаємодія людини з
інтелектуальними системами; ергономічна безпека моніторів; ергономічне
проектування інтерфейсу користувача; ергономічний підхід до проектування
комп’ютерних
навчальних
програм
при
вивченні
предметів
загальнотехнічного циклу; методика виконання комплексної підсумкової
роботи "Ергономічна експертиза робочого місця оператора".
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: загальні
поняття ергономіки, задачі ергономіки, зв'язок ергономіки з іншими
дисциплінами; методи ергономічних досліджень; загальні принципи і прийоми
проектування діяльності людини.
Студент повинен вміти: експлуатувати сучасні інтелектуальні системи;
проводити проектування інтерфейсу користувача; володіти методикою
проведення ергономічних досліджень; застосовувати принципи і прийоми
проектування діяльності людини.
Форма контролю: іспит
Предмет: Фізика
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1-2 рік, 2, 3, 4 семестр
Анотація: Мета: створення широкої підготовки в галузі фізики,
володіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної
фізики, формування наукового світогляду та сучасного фізичного мислення.
Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати: сучасний стан розвитку
фізики; світоглядне значення фізичних теорій та законів. Студент повинен
вміти: користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному
житті.

Форма контролю: заліки – 2, 4 сем., іспит – 3 сем.
Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Вибіркові дисципліни:
Предмет: Основи електроніки
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Засвоєння студентами знань з основних теоретичних
положень роботи електронних компонентів та пристроїв. Ознайомлення із
основними параметрами та технічними характеристиками електронних
компонентів, елементів, пристроїв та електронних схем на їх базі. Отримання
практичних навичок у процесі роботи з електронними компонентами та
пристроями. Знання теорії, конструкції та схемотехніки електронних
пристроїв надає майбутнім фахівцям можливості грамотно здійснювати вибір
електронного устаткування для комп'ютерно-інтегрованих систем за
необхідними для нього технічними характеристиками.
Форма контролю: залік
Предмет: Валеологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: теоретичне розкриття функціональних можливостей,
резервів систем організму, які створюють запас, потенціал здоров’я, що
забезпечує адаптацію до чинників, які змінюються, життєдіяльності,
компенсацію при нормальних, не деструктивних змінах в організмі.
Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати: знати основи охорони і
зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров’я; знати генетичні,
фізіологічні і психологічні можливості систем організму людини; знати
методи і засоби контролю та збереження психофізіологічного статусу і
зміцнення здоров’я людини. Студент повинен вміти: уміти використовувати
сучасні методи самодіагностики, самокорекції, самооцінки здоров’я; уміти
зберігати рівень психофізіологічної стійкості в умовах навчальної, трудової
діяльності і при екстремальних ситуаціях; володіти навичками надання першої
долікарської допомоги, навичками вимірювання свого фізичного стану; уміти
поширювати валеологічні знання на соціальне середовище, своє оточення.
Форма контролю: залік
Предмет: Вікова фізіологія і гігієна
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета: вивчення особливостей життєдіяльності організму на
різних стадіях онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в
цілому в процесі його росту і розвитку, специфіку цих функцій на кожному
віковому етапі, взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем з
метою розробки на цій основі гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на

охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення
функціональних особливостей організму дітей і підлітків.
Завдання: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів,
систем органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості
функціонування органів, систем органів та дитячого організму як
функціональної системи; дати розуміння принципів взаємодії організму
дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо розробки
гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення
здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних
особливостей організму дітей і підлітків.
Теми навчання:
1. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні
закономірності росту і розвитку дітей і підлітків.
2. Вікова фізіологія і гігієна серцево-судинної системи.
3. Вікова фізіологія і гігієна органів дихання.
4. Вікова фізіологія і гігієна опорно-рухового апарату.
5. Вікова фізіологія і гігієна сенсорних систем.
6. Фізіологія нервової системи, її вікові особливості. Вища нервова діяльність,
її становлення в процесі розвитку.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи електротехніки
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Формування у студентів знань з теорії однофазного та
трифазного синусоїдального змінного струму, будовою та принципами
функціонування електричних машин; набуття студентами вмінь розв'язування
прикладних електротехнічних задач, складання і аналізу електричних схем для
дослідження
електричних
кіл
та
керування
електромеханічними
перетворювачами; вивчення та засвоєння методики використання
електровимірювальних приладів та засобів керування споживачами
електричної енергії.
Форма контролю: іспит
Предмет: Нарисна геометрія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Вивчення курсу «Нарисна геометрія» передбачає об’єм
навчального матеріалу для формування знань, вмінь та навичок, необхідних
для оволодіння теоретичною основою графічної діяльності, котрі полягають в
зображенні тривимірних об’єктів на площині (поверхні); розв’язування на
проекційних рисунках метричних та позиційних задач, пов’язаних з
тривимірними об’єктами.
Пропонується ознайомлення з апаратом нарисної геометрії, котрий
використовується як моделювальний, інженерний. При цьому реалізуються
два важливих фактори: по-перше, студенту надається можливість

самостійного конструювання і, по-друге, при доборі завдань береться до уваги
майбутня його спеціальність.
Форма контролю: іспит
Предмет: Технічна механіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Мета дисципліни полягає у вивченні основних законів і
принципів механіки і її теоретичних основ, отриманні навиків у розв’язуванні
інженерних задач. При вивченні дисципліни майбутній спеціаліст повинен
засвоїти комплекс теоретичних і технічних знань, які складають основу
сучасного машинобудування.
Після закінчення курсу
– студент повинен знати:
1. Основні поняття теоретичної механіки, а саме: статика на площині і статики
у просторі; кінематика точки і кінематика твердого тіла; основи динаміки
матеріальної точки, основи кінетостатики, загальні теореми динаміки
матеріальної точки.
2. Основні положення опору матеріалів, а саме: основні гіпотези припущення;
види навантажень і основних деформацій. З розділу деталі машин: з’єднання
деталей машин; механічні передачі; деталі і складальні одиниці передач.
– студент повинен вміти:
використовувати основні положення технічної механіки; складати рівняння
рівноваги твердого тіла; визначати зусилля в стержнях жорсткої ідеальної
конструкції; розв’язувати задачі з визначенням траєкторії руху точки,
швидкості та прискорення точки у простому і складному рухах; складати і
розв’язувати рівняння динаміки точки і тіла; вміти розв’язувати задачі про
міцність і стійкість проти деформацій матеріалів і елементів машин.
Форма контролю: залік
Предмет: Дискретне програмування
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними типами
задач дискретного програмування, а також принципами, алгоритмами та
методами їх розв’язування, набути навичок пошуку оптимальних та
ефективних розв’язків прикладних задач дискретної оптимізації.
Основні завдання курсу: формування у студентів уявлення про задачі
дискретного програмування; ознайомлення з основними алгоритмами пошуку
рішень під час розв’язування задач дискретного програмування; набуття
практичних навичок пошуку оптимальних та ефективних алгоритмів, а також
їх реалізації в процесі вирішення прикладних задач програмування.
Основні теми курсу: вступ в дискретне програмування; основи
комбінаторики; вступ в лінійне програмування; методи відтинання; дискретні
задачі лінійного програмування; задача про оптимальні призначення;
транспортна задача.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: комбінаторні
алгоритми і методи для практичного розв’язування задач дискретної
оптимізації; методи побудови лінійних моделей прикладних задач і
приведення їх до канонічного вигляду; методи аналізу та розв’язування задач
лінійного програмування транспортного типу.
Студент повинен вміти: розв’язувати задачі цілочисельного та
дискретного програмування методами Гоморі, віток і границь; розв’язувати
задачі нелінійного програмування градієнтними методами та їх
модифікаціями.
Форма контролю: залік
ІІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни:
Предмет: Психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна «Психологія» покликана ознайомити
студентів із основними положеннями психологічної науки: загальними
закономірності виникнення, розвитку і прояву психіки взагалі і людської
свідомості зокрема; психічними явищами, а саме психічними процесами,
психічними станами, психічними властивостями, їх проявами і значенням у
професійній діяльності та міжособистісному спілкуванні.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
основні категорії, поняття та наукові положення психології; найважливіші
досягнення та актуальні проблеми сучасної психологічної науки;
закономірності психічної життєдіяльності людини та сутнісні характеристики
психологічних явищ (психічних процесів, станів, властивостей); методи і
методики організації й проведення психологічного дослідження; шляхи
розвитку й удосконалення різних психічних функцій особистості; загальні
підходи до застосування психологічних знань в житті і практиці професійнопедагогічної діяльності в роботі з учнівською молоддю; вміти: аналізувати
психічні явища (процеси, стани, властивості) особистості; застосовувати
методи і методики організації та проведення психологічного дослідження з
метою самопізнання та вивчення психологічних особливостей особистості
учня й учнівського колективу; складати психологічну карту пізнання
(самопізнання) та психологічний портрет особистості, а також психологічну
програму розвитку (саморозвитку); застосовувати психологічні знання в житті
та під час аналізу й вирішення різноманітних педагогічних ситуацій в практиці
професійної педагогічної діяльності.
Форми контролю: іспит
Предмет: Вікова та педагогічна психологія
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр

Анотація: Призначення курсу вікової і педагогічної психології полягає
в тому, щоб озброїти майбутніх вчителів знаннями закономірностей
психічного розвитку і формування особистості підростаючої людини в процесі
її навчання і виховання в загальноосвітній і професійній школі, вміннями
самостійно визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в учнів
творчих здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності, своєчасно
вивчати причини відставання в навчанні, негідної поведінки окремих учнів,
визначати найбільш ефективні шляхи подолання цих явищ. Вивчення тем
курсу дає можливість розкрити студентам основні джерела, закономірності,
умови, механізми і особливості формування особистості в онтогенезі;
охарактеризувати рушійні сили психічного розвитку дитини; встановити
кризові періоди в розвитку дитини і показати шляхи виходу з них; з’ясувати
роль провідного типу діяльності у психічному розвитку дитини; розкрити
механізми і закономірності навчального і виховного впливу на
інтелектуальний і особистісний розвиток; встановити механізми і
закономірності засвоєння учнями соціокультурного досвіду, його
структурування, збереження та використання в різних умовах; показати
зв’язок між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку і формами та
методами навчального і виховного впливу на школяра; розкрити вплив
особливостей організації і управління учбовою діяльністю школярів на їх
пізнавальну активність, інтелектуальний і особистісний розвиток; ознайомити
студентів із закономірностями, умовами і критеріями засвоєння знань,
формування операційного складу діяльності на прикладі розв’язання різних
завдань; показати студентам основні механізми і закономірності
розвивального навчання, зокрема розвитку творчого мислення у школярів;
розкрити психологічні основи, діяльності вчителя.
Форма контролю: залік
Предмет: Психологія праці
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: дисципліна покликана ознайомити студентів із сучасними
знаннями про особливості психічних процесів та врахування їх
закономірностей в системі «людина-технічний пристрій»; у тому числі й
процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення
рішення і психічної регуляції керуючих дій, а також урахування взаємного
впливу різних компонентів систем “людина-машина-середовище” при її
проектуванні, створенні та експлуатації.
Завдання: формування умінь на основі наукових принципів психології
робити аналіз проблем з метою покращення ефективності експлуатації систем
«людина-машина-середовище»;
приймати
практичні
рішення
щодо
оптимального застосування набутих знань при виконанні своїх професійних
обов’язків; вивчення процесів сприймання, переробки і збереження інформації
людиною оператором, прийняття відповідальних управлінських рішень в

умовах дефіциту часу, виявлення психологічних факторів надійності і
ефективності роботи системи «людина–машина».
Форма контролю: залік
Предмет: Дидактичні основи професійної освіти
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Курс «Дидактичні основи професійної освіти» передбачає
засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки;
формування досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій,
умінь моделювати навчально-виховний процес; формування системного
педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності.
Вивчення курсу дає змогу студентам оволодіти основними поняттями і
категоріями педагогіки, системою педагогічних знань; сформувати уміння
визначати суть провідних концепцій виховання особистості, застосовувати
методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, методи, засоби і
форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну
взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати
процес і результат навчання і виховання, використовувати продуктивні
педагогічні технології; сформувати гуманістичну спрямованість, творчий
підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Форма контролю: іспит
Предмет: Теорія та методика виховної роботи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Дисципліна передбачає ознайомлення студентів з теоретичними
основами організації процесу виховання у школі; розкриття основних
напрямів змісту виховання школярів; поглиблення знань про форми і методи
виховної роботи в школі. У результаті вивчення навчальної дисципліни
студент повинен знати теоретичні основи процесу виховання, закономірності і
принципи виховання, методи виховання та умови їх ефективного
застосування, зміст виховання в національній школі, форми організації
виховної роботи в школі; педагогічні основи виховної діяльності громадських
організацій дітей, підлітків і дорослих; вміти використовувати різні форми
виховної роботи з школярами.
Форма контролю: іспит
Предмет: Комунікативні процеси у педагогічній діяльності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: основним завданням вивчення дисципліни є формування
комунікативної компетентності майбутнього педагога: ознайомлення
студентів
із
теоретичними
засадами
педагогічного
спілкування,
особливостями комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для
професійної діяльності вчителя; навчання майбутніх педагогів оптимальному

педагогічному спілкуванню з учнями ПТНЗ; формування у студентів уміння
вирішувати комунікативні та мовленнєві задачі в конкретній ситуації
спілкування; оволодіння майбутніми педагогами досвідом аналізу і створення
професійно значимих типів висловлювання; розвиток у студентів навички
реалізації комунікативних процесів у впровадженні дидактичних проектів із
технічних дисциплін. Студенти повинні вміти організовувати і вести
навчально-професійний діалог та пояснювальний монолог на уроках зі
спеціальності;
добирати
методи
самоудосконалення
та
розвитку
комунікативних умінь.
Форми контролю: залік
Предмет: Креативні технології навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: вивчення курсу «Креативні технології навчання» передбачає
формування у студентів теоретичних знань і професійних компетенцій, що
забезпечують розв’язання комплексних завдань із впровадження технологій
організації творчої діяльності у навчально-виховному процесі, ознайомлення
студентів із основними теоретичними поняттями курсу та сприяння
усвідомленню ними місця цієї дисципліни у загальній системі підготовки
інженера-педагога, вивчення майбутніми учителями технічних дисциплін
евристичних методів розв’язання творчих задач, методик розв’язання творчих
технічних задач, опанування студентами основними методами дослідження
рівня сформованості творчих здібностей школярів, ознайомлення майбутніх
учителів із технологіями організації творчої діяльності учнів у навчальновиховному процесі та методиками навчання технічній творчості. Студенти
повинні вміти планувати, організовувати та мотивувати колективну творчу
діяльність учнів, добирати форми та методи співробітництва вчителя та учнів,
проводити самоаналіз сформованості креативності та визначати рівень
власних творчих умінь в організації навчально-виховного процесу.
Форми контролю: залік
Предмет: Риторика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: вивчення курсу «Риторика» має на меті ознайомлення студентів
із основними теоретичними положеннями риторики як науки та сприяння
усвідомленню ними місця цієї дисципліни у загальній системі підготовки
інженера-педагога. Основними завданнями вивчення дисципліни є
ознайомлення майбутніх учителів із історією виникнення риторики, її
основними розділами та жанрами, із основними видами публічних виступів,
способами їх підготовки, вимогами до оратора, прийомами взаємодії із
аудиторією; визначення студентами особливостей забезпечення ефективності
мовленнєвого впливу у процесі педагогічного спілкування через вироблення у
них уміння аргументувати та доводити власну точку зору; розкриття ролі
вербальних та невербальних засобів у спілкуванні із учнівською аудиторією;

забезпечення пізнання студентами суті мовленнєвого ідеалу як компонента
загальної культури і педагогічно-риторичного ідеалу як зразка педагогічного
спілкування. Майбутні вчителі технічних дисциплін повинні вміти
вибудовувати власне професійне висловлювання за законами формальної
логіки та у відповідності до комунікативно-мовленнєвої ситуації уроку зі
спеціальності.
Форми контролю: залік
Предмет: МПН: дидактичне проектування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “МПН:
дидактичне проектування” є сформувати у студентів знання, вміння і навички,
необхідні для навчання учнів професійно технічної освіти комп’ютерного
циклу дисциплін, використання засобів сучасних інформаційних технологій
при викладанні інших предметів, для управління навчальним процесом, при
його підготовці, супроводі, аналізові, коригуванні, для формування елементів
інформаційної і загальної культури учнів, інтенсифікації і гуманізації
навчального процесу.
Основні завдання – розкрити значення основ інформаційної культури в
загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної
технології на науково-технічний і соціально-економічний розвиток
суспільства, з'ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета,
взаємозв'язки комп’ютерного циклу дисциплін з іншими навчальними
предметами, науково-технічними досягненнями в галузях різних наук, зокрема
інформатики, показати практичну значимість методів і засобів сучасної
інформаційної технології, можливості їх застосування для розв'язування
найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем; забезпечити
ґрунтовне вивчення студентами державних стандартів професійно-технічної
освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника, навчальних
програм комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, підручників, навчальних і
методичних посібників з інформатики способів використання в навчальному
процесі комп'ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення як
загального, так і спеціального призначення, розуміння методичних ідей
використання методів і засобів сучасної інформаційної технології в
навчальному процесі; виховати у майбутніх вчителів творчий підхід до
розв’язування проблем активності, самостійного дослідницького характеру
пошуку нових знань; сформувати у студентів достатні знання, вміння і
навички, необхідні для проектування змісту освіти в умовах широкого
використання комп’ютерних технологій.
Студенти повинні:
знати: психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета; взаємозв'язки
комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін з іншими навчальними
предметами, науково-технічними досягненнями в галузях різних наук;
практичну значимість методів і засобів сучасної інформаційної технології,
можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших

гуманітарних, технічних і наукових проблем; структуру та зміст навчальних
програм, підручників, навчальних і методичних посібників в галузі
комп’ютерних технологій; способи використання в навчальному процесі
комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення як
загального, так і спеціального призначення.
вміти: самостійно проводити аналіз навчального процесу; здійснювати
дидактичне проектування змістових матеріалів комп’ютерно-орієнтованого
циклу дисциплін; проводити науковий пошук шляхів удосконалення процесу
навчання комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін; підвищувати
ефективність використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі;
вільно володіти програмними засобами загального та спеціального
призначення.
Форма контролю: іспит
Предмет: МПН: основні технології навчання
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів «орієнтирів»
майбутньої діяльності, які надалі забезпечать правильність її виконання,
використання засобів сучасних інформаційних технологій при викладанні
інших предметів, для управління навчальним процесом, при його підготовці,
супроводі, аналізові, коригуванні, для формування елементів інформаційної і
загальної культури учнів, інтенсифікації і гуманізації навчального процесу.
Основні завдання – розкрити теоретичні засади проектування технологій
навчання, загальну структуру діяльності викладача щодо розробки технологій
навчання, дидактичні характеристики навчальної мотивації та способи її
здійснення, дидактичні характеристики технології формування нових знань,
проблемного навчання та контролю, основні типи систем організації
теоретичного навчання; забезпечити ґрунтовне вивчення студентами
послідовності діяльності викладача під час розробки технологій навчання,
проектування мотиваційних технологій, формування професійному навчанні в
теоретичному та практичному навчанні; виховати у майбутніх вчителів
творчий підхід до розв’язування проблем активності, самостійного
дослідницького характеру пошуку нових знань.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основні положення теорії поетапного формування розумових дій та їх
реалізація під час розробки технологій навчання; сутність поняття «орієнтовна
основа діяльності»; практичну значимість технологій формування нових
знань, проблемного навчання та контролю і можливості їх застосування до
розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових
проблем; структуру та зміст діяльності викладача під час розробки технологій
навчання в галузі комп’ютерних технологій; способи використання в
навчальному процесі комп'ютерної техніки та відповідного програмного
забезпечення як загального, так і спеціального призначення.
вміти:

самостійно проводити аналіз навчального процесу; здійснювати
проектування технологій формування нових знань, проблемного навчання та
контролю в процесі вивчення комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін;
проводити науковий пошук шляхів удосконалення процесу навчання
комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін; вільно володіти програмними
засобами загального та спеціального призначення; підвищувати ефективність
використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
Форма контролю: іспит
Предмет: Методологічні засади професійної освіти
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у студентів «орієнтирів»
майбутньої діяльності, які надалі забезпечать правильність її виконання,
використання засобів сучасних інформаційних технологій при викладанні
інших предметів, для управління навчальним процесом, при його підготовці,
супроводі, аналізові, коригуванні, для формування елементів інформаційної і
загальної культури учнів, інтенсифікації і гуманізації навчального процесу.
Основні завдання – розкрити теоретичні засади проектування технологій
навчання, загальну структуру діяльності викладача щодо розробки технологій
навчання, дидактичні характеристики: навчальної мотивації та способи її
здійснення, технології формування нових знань, проблемного навчання та
контролю, основні типи систем організації теоретичного навчання;
забезпечити ґрунтовне вивчення студентами послідовності діяльності
викладача під час розробки технологій навчання, проектування мотиваційних
технологій; виховати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв’язування
проблем активності, самостійного дослідницького характеру пошуку нових
знань.
Студенти повинні:
знати: основні положення теорії поетапного формування розумових дій та їх
реалізація під час розробки технологій навчання; сутність поняття «орієнтовна
основа діяльності»; практичну значимість технологій формування нових
знань, проблемного навчання та контролю і можливості їх застосування до
розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових
проблем; структуру та зміст діяльності викладача під час розробки технологій
навчання в галузі комп’ютерних технологій; способи використання в
навчальному процесі комп'ютерної техніки та відповідного програмного
забезпечення як загального, так і спеціального призначення.
вміти: самостійно проводити аналіз навчального процесу; здійснювати
проектування технологій формування нових знань, проблемного навчання та
контролю в процесі вивчення комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін;
проводити науковий пошук шляхів удосконалення процесу навчання
комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін; вільно володіти програмними
засобами загального та спеціального призначення; підвищувати ефективність
використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
Форма контролю: іспит

Предмет: Основи інженерно-педагогічної творчості
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із основними
психічними процесами, на яких ґрунтується творча діяльність, структурою,
типами і рівнями творчої діяльності організаційними аспектами реалізації
творчої діяльності фахівців плануванням, організацією, мотивацією та
контролем творчої діяльності фахівців при створенні нових об’єктів техніки.
Основні завдання курсу: ознайомлення із можливостями глобальної
інфраструктури Internet, опанування основами програмування мовою
JavaScript: її взаємодію з HTML; типи даних, операції, вирази і оператори;
основи об’єктно-орієнтованої методології і її реалізацію в JavaScript; об’єкти зі
сторони клієнта і сервера.
Основні теми курсу: предмет і завдання курсу, загальна характеристика
творчої діяльності, психологічна система творчої діяльності: мотиви, цілі,
програма, інформаційна основа діяльності, прийняття рішень, психологічні
результати діяльності (знання, уміння, навики, когнітивні структури, ПВЯ);
організаційна підсистема творчої діяльності: суб’єкт, процес, предмет, засоби,
умови, продукт.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: базові
психічні основи творчості, види творчості, теорію мотивації, структури і рівні
психічної діяльності, типи і рівні творчої діяльності, сенсорні, перцептивні і
мнемічні, інтелектуальні, емоційні і мовленєві процеси творчої діяльності,
процес, предмет, засоби та умови творчої діяльності, закони розвитку
технічних систем.
Студент повинен вміти: визначати роль базових психічних основ у
творчій діяльності, розрізняти наукову, технічну та художню творчість,
мотивувати творчу діяльність фахівців при створені нових об’єктів техніки,
планувати і організовувати творчу діяльність, здійснювати ефективне
управління творчою діяльністю, ефективно готувати і презентувати
інформацію, необхідну для творчої діяльності, при управлінні творчою
діяльністю ініціювати розгляд раніше створених об’єктів, стимулювати
імажетивні і інтелектуальні процеси при управлінні творчою діяльністю,
підвищувати ефективність творчої діяльності за допомогою емоційних і
мовленнєвих процесів, забезпечувати одержання фахівцями творчого
продукту.
Форма контролю: залік
Предмет: Вступ до спеціальності
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – полягає в ознайомленні студентів з
організацією навчального процесу в університеті та основними дисциплінами і
поняттями, що використовуються при підготовці фахівців зі спеціальності
«інженер-педагог комп’ютерного профілю».
Основні завдання курсу – полягають в формуванні поваги до обраної
спеціальності, ознайомленні з кредитно-модульною організацією навчання та

навчальною програмою з обраної спеціальності а також із базовими
поняттями, що використовуються при підготовці інженера-педагога
комп’ютерного профілю.
Основні теми курсу: професійне навчання та його місце в системі освіти;
кредитно-модульна система організації навчання; цикли навчальних
дисциплін для підготовки за спеціальністю; комп'ютерні технології, їх основні
поняття, засоби та методи: технології розв'язування інженерних задач, базові
логічні функції та правила їх застосування, засоби візуалізації інформації.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття
стандартизації системи освіти, зміст навчальних планів з обраної
спеціальності, методику оцінювання студентів за кредитно-модульною
системою; порядок розв'язку інженерних задач; правила оформлення технічної
документації та принципи застосування інфографічних вимог для оформлення
інформаційних ресурсів.
Студент повинен вміти: формулювати постановки задач та алгоритми їх
розв'язку, застосовувати операції перетворення логічних функцій, оформляти
технічні документи та графічні ілюстрації із застосуванням відповідних
засобів MS Word та редактора Paint, створювати презентації із дотриманням
інфографічних вимог.
Форма контролю: залік
Предмет: Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Ознайомлення студентів з категоріями і видами стандартів,
формування у них знань з науково-методичних і організаційних основ
стандартизації в Україні. Формування у студентів знань з методології сучасної
інформаційно-вимірювальної техніки, основними визначеннями і термінами
взаємозамінності, стандартизації, метрології, а також формування наукового
кругозору та електротехнічної культури студентів.
Форма контролю: іспит
Предмет: БЖД
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом
компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за
спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й
природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести
до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування
у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Завдання:
Загальнокультурні компетенції охоплюють:
–
культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання
безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як
найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини;
–
знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та
вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань

професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які
можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих
наслідків на об’єктах господарювання;
–
вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки,
безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та
обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту
працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних
ситуацій;
–
здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форма контролю: залік
Предмет: Охорона праці
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для
забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов
праці з урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а
також успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог
безпеки праці.
Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення
гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів,
студентів, курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне
управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і
посадових осіб за колективну та власну безпеку.
Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони
праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці,
травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків;
пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці.
Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи
дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та
виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні
нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при
запобігання виникнення нещасних випадків.
Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення
причин нещасних випадків, проводити розслідування нещасних випадків,
впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки
праці; організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим
урахуванням вимог охорони праці.
Форма контролю: залік
Предмет: Прикладне та web програмування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 2-3 роки, 3-5 семестри
Анотація: Мета курсу – ознайомлення студентів з основами
використання сучасних технологій програмування для створення прикладних
програм; набуття знань, вмінь і навичок у використанні сучасних мов
програмування С++ та JavaScript.

Основні завдання курсу: вивчення принципів лінійного, структурного та
об’єктно-орієнтованого програмування, основних алгоритмів обробки та
аналізу даних засобами C++, технології створення динамічних сторінок мовою
програмування JavaScript.
Основні теми курсу: синтаксис мови С++ та керуючі структури;
створення та використання функцій; поняття масивів даних; застосування
вказівників та стрічок; поняття класів; перевантаження операцій; поняття
наслідування,
віртуальних
функцій
та
поліморфізму;
потоки
введення/виведення в С++.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: принципи
побудови програм, що реалізують введення та виведення даних на основі
різноманітних технологій роботи з файлами послідовного та довільного
доступу; принципи побудови програм, що реалізують функції систем
управління базами даних; методи побудови програм на основі лінійної,
модульної та об’єктно-орієнтованої технологій програмування; принципи
побудови активних елементів web-сторінок засобами JavaScript.
Студент повинен вміти: створювати та використовувати програми, що
здійснюють оброблення файлів даних й управління базами даних; створювати
динамічні веб-сторінки за допомогою javascript; володіти основами мови
програмування javascript; створювати об’єкти зі сторони користувача та
розробляти серверні програми javascript; керувати подіями javascript;
реалізовувати навігацію на сайті із використанням javascript.
Форма контролю: іспит, залік
Предмет: Комп’ютерні технології в навчальному процесі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3-4 рік, 6-7 семестри
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування
готовності майбутніх випускників до впроваджування нових комп’ютерних
технологій в навчальний процес та використовувати їх для розв’язування
різноманітних педагогічних задач, впроваджувати в навчальний процес
педагогічні програмні засоби.
Основними завданнями курсу є формування у інженерів-педагогів знань
та умінь розробляти комп’ютерні дидактичні матеріали та комп’ютерне
методичне забезпечення на персональному комп’ютері, організовувати
навчальний процес при дистанційному навчанні та розроблення електронних
навчальних посібників, проводити педагогічні експерименти та обробляти їх
результати.
Основні теми курсу: використання текстового процесору MS Word для
створення документів навчального призначення; табличний процесор MS
Excel та майстер презентацій MS PowerPoint як засіб створення документів
навчального призначення; використання СКБД MS Access для створення
документів навчального призначення; використання авторських систем для
створення мультимедійних навчальних додатків
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: зміст
основних понять, пов’язаних з комп’ютерними технологіями, технологіями
навчання та теорією навчання; користуватися навичками класифікації

педагогічних технологій навчання; основні напрямки використання
персонального комп’ютера в навчальному процесі; як користуватися
існуючими комп’ютерними технологіями для проведення навчального
процесу; як користуватися існуючими комп’ютерними технологіями для
вирішення науково-дослідних задач.
Студент повинен вміти: користуватися існуючими комп’ютерними
технологіями для вирішення задач планування навчального процесу; вміти
створювати нескладні комп’ютерні педагогічні програмні засоби; на основі
знань про класифікацію та призначення комп’ютерних технологій
впроваджувати нові комп’ютерні технології в навчальний процес; на основі
навичок роботи з існуючими комп’ютерними технологіями обирати та
використовувати їх для розв’язування різноманітних педагогічних задач; на
основі знань про технології збереження та оброблення інформації розробляти
прикладні бази даних, що виконують функції систематизації та аналізу
навчального процесу; на основі навичок алгоритмізації та програмування,
знань класифікацій інформаційних технологій навчання розробляти та
впроваджувати в навчальний процес педагогічні програмні засоби; на основі
знань про різноманіття видів організаційної діяльності викладача з
використанням інформаційні технології розробляти комп’ютерні дидактичні
матеріали та комп’ютерне методичне забезпечення на персональному
комп’ютері; на основі знань про можливості сучасних інформаційних
технологій використовувати їх для оброблення та презентації результатів
педагогічної діяльності; на основі знань про теорію та принципи
дистанційного
навчання
організовувати
навчальний
процес
при
дистанційному навчанні та розроблення електронних навчальних посібників;
на основі психологічних і педагогічних знань та навичок роботи з
прикладними
статистичними
програмами
проводити
педагогічні
експерименти та обробляти їх результати.
Форма контролю: залік, іспит
Предмет: Ремонт та модернізація ПК
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Метою курсу є набуття знань, вмінь і навичок
діагностування, налагодження, модернізації та використанні сучасної
комп’ютерної техніки і систем; тестування та виконання сервісного
обслуговування компонентів комп’ютерної техніки і систем; навчитися
використовувати можливості операційних систем.
Основні завдання курсу: вивчення різноманітних аспектів забезпечення
надійності обчислювальних пристроїв; вивчення інструментальних засобів для
розробки операційних систем (обробка переривань, фізичний ввід та вивід
тощо); вивчення методів керування зовнішніми пристроями; вивчення шляхів
удосконалення операційних систем та програмного забезпечення; вивчення
передових сучасних методів контролю цифрових пристроїв; вивчення
сучасних способів та методів обслуговування, пошуку та локалізації
несправностей персональних комп‘ютерів(ПК) і комп‘ютерних систем.

Основні теми курсу: загальні відомості про технічне обслуговування та
ремонт ЕОМ; основні поняття і завдання технічної діагностики
обчислювальних пристроїв і систем; принципи завантаження ОС та запуску
ПК; цифрові і мікропроцесорні пристрої як об‘єкти діагностування; системні
ресурси та структурні елементи сучасних ПК; надiйнiсть ЕОМ; Пошук
несправностей ЕОМ; основи експлуатацiйного обслуговування ЕОМ.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
інструментальні засоби для розробки операційних систем (обробка
переривань, фізичний ввід та вивід тощо); методи керування зовнішніми
пристроями; шляхи удосконалення операційних систем та програмного
забезпечення, методи ефективного використання апаратних ресурсів
комп’ютера; основні методи тестування комп’ютерної техніки і систем,
виявлення неполадок та методи їх усунення; методи побудови захищених
комп’ютерних систем.
Студент повинен вміти: розробляти системне програмне забезпечення
(драйвери пристроїв, транслятори тощо); експлуатувати сучасні комп’ютерні
системи; здійснювати сервісне обслуговування апаратного та програмного
забезпечення; керувати розподілом пам’яті, файлами та іншими ресурсами
комп’ютера; виконувати постійне оновлення та вдосконалення програмного та
апаратного забезпечення комп’ютерних систем у відповідності із сучасними
вимогами та тенденціями.
Форма контролю: іспит
Предмет: Комп’ютерні мережі та захист даних
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестри
Анотація: Метою курсу є набуття знань, вмінь і навичок у побудові,
налагодженні, модернізації та використанні сучасних комп’ютерних мереж;
тестуванні та виконанні сервісного обслуговування мережевого обладнання;
прогнозуванні виникнення конфліктних ситуацій між апаратними частинами
та запобіганні їх виникненню.
Основні завдання курсу: вивчення принципів організації та архітектури
глобальних та локальних комп’ютерних мереж; вивчення методів тестування
комп’ютерних мереж та їх функціональних вузлів; вивчення основних
стандартів протоколів та їх особливості; вивчення основих підходів
моделювання і проектування комп’ютерних мереж; вивчення методів монтажу
локальних комп’ютерних мереж; ознайомлення і практична робота з
програмним середовищем NetCracker Pro.
Основні теми курсу: базові поняття цифрового зв’язку, методи
кодування в системах передавання даних, загальні поняття та принципи
побудови комп’ютерних мереж, базові мережеві моделі, базові технології
локальних комп’ютерних мереж, сучасні стандарти Ethernet, основні стеки
мережевих протоколів, адресація в ІР мережах, протоколи маршрутизації,
протоколи транспортного рівня, протоколи мереженезалежних рівнів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні види,
характеристики та функціональні можливості сучасних мережевих технологій;
принципи функціонування та алгоритми роботи мережевих протоколів;

основні стандарти протоколів; основні типи, характеристики та функціональні
особливості сучасного мережевого обладнання; основні методи тестування
комп’ютерних мереж, виявлення неполадок та методи їх усунення; основні
тенденції розвитку комп’ютерних мереж та мережевих протоколів, служб та
серверів; методи побудови захищених комп’ютерних систем та мереж.
Студент повинен вміти: експлуатувати сучасні комп’ютерні системи та
мережі; адмініструвати, налаштовувати сучасні серверні технології;
відлагоджувати та усувати конфлікти в сучасних мережевих службах та
серверах; здійснювати сервісне обслуговування мережевого апаратного та
програмного забезпечення; виконувати постійне оновлення та вдосконалення
програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем та мереж у
відповідності із сучасними вимогами та тенденціями; виконувати моніторинг
та аналіз продуктивності комп’ютерних мереж; виконувати постійне
оновлення та вдосконалення програмного та апаратного забезпечення
комп’ютерних систем та мереж у відповідності із сучасними вимогами та
тенденціями; виконувати моніторинг та аналіз продуктивності комп’ютерних
мереж; ознайомитися з основними можливостями моделюючої програми
NetCracker Pro.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет: Комп’ютерне документознавство
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою курсу є формування в інженерів-педагогів знань про
сучасні комп’ютерні технології документоведення.
Основні завдання курсу: ознайомлення з сучасними комп’ютерними
технологіями документоведення; формування основ комп’ютерного
діловодства; поглиблення знань сучасних комп’ютерних технологій
документоведення; збереження й архівація документів; створення формальної
службової документації.
Основні теми курсу: предмет документоведення. Основні поняття;
класифікація службових документів; створення і використання стилів та
шаблонів; створення текстових документів; створення оглаву, спеціального
списку і предметного покажчика; автоматизація посилань; створення серійних
документів злиттям; автоматизація роботи за допомогою макросів;
резервування файлів.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: зміст
документоведення як науки; специфіку комп’ютерного документоведення;
принципи роботи з електронними документами; методи складання і
виготовлення текстових документів; правила оформлення організаційнорозпорядчих документів; напрями застосування ПК у сфері управлінської
діяльності.
Студент повинен вміти: проектувати шаблони типових документів;
створювати макроси для автоматизації роботи; розробляти завдання на
резервування документів; організовувати ефективний пошук документів на
комп’ютерних носіях інформації; організовувати ефективну роботу над

документом; створювати джерела даних і джерела заголовків, вміти їх
редагувати та змінювати структуру.
Форма контролю: іспит
Предмет: Автоматизовані системи організаційного управління
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх інженерів-педагогів
в галузі комп‘ютерних технологій системи знань, умінь і навичок створення і
прикладного застосування сучасних комп’ютерних інформаційних систем,
призначених для забезпечення оптимального організаційного управління
об’єктами господарювання.
Основні завдання курсу: ознайомити студентів із структурою сучасних
систем організаційного управління та основними аспектами вивчення
елементів АСУ; вивчити технологічні алгоритми проектування сучасних АСУ,
етапи розробки і впровадження таких систем, вміння визначати економічну
ефективність впровадження АСУ; ознайомити студентів із сучасними
програмними продуктами, які завдяки функціональним можливостям здатні
вирішувати основні управління організаційною структурою об’єкта
господарювання;
Основні теми курсу: Структура та основні аспекти елементів
автоматизованих систем організаційного управління. Проектування
автоматизованих систем організаційного управління. Автоматизація процесів
адміністративного управління. Автоматизація управління організаційновиробничими
процесами
підприємства.
Автоматизація
управління
маркетингової і фінансової діяльності підприємства.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: структуру,
теоретичні основи та методику проектування автоматизованих систем
управління, сучасний програмний інструментарій середовищ організаційного
управління.
Студент повинен вміти: використовувати програми автоматизованого
управління для вирішення прикладних задач управління структурними
частинами підприємств; створювати елементи користувацьких інформаційних
систем управління; застосовувати існуючі базові продукти і конфігурації для
вирішення задач і проблем комплексного організаційного управління
об’єктами господарювання.
Форма контролю: іспит
Предмет: Комп’ютерний дизайн та мультимедіа
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета курсу: формування у студентів знань та умінь в області
використання програмних пакетів для художньої обробки растрових
зображень у середовищі Adobe Photoshop CS4 та створення їх обробки
векторної графіки засобами графічного пакету CorelDRAW; засвоєння
основних прийомів корекції цифрових фотографій; набуття теоретичних та

практичних навичок для дизайну web-сайтів засобами Image Ready та
оптимізації і збереження растрових зображень для web.
Основні завдання курсу: вивчення програмного продукту Adobe
Photoshop CS4 та
CorelDRAW набуття практичних навиків реалізації
прикладних дизайнерських та художніх проектів в області векторної та
растрової графіки, опанування методів і засобів художнього ретушування
фотографій та розробки дизайну web-сайтів.
Основні теми курсу: Комп’ютерна графіка як засіб реалізації
дизайнерських рішень; Adobe Photoshop – основні можливості програми;
Робота з виділеними областями; Робота з шарами; Управління кольором;
Ретуш фотографій. Застосування фільтрів; Робота з масками; Створення
ролловерів. GIF-aнімація; Оптимізація зображень; Інтерфейс CorelDRAW;
Створення векторних об’єктів; Обробка векторних об’єктів; Робота з текстом;
Робота з кольорами та шарами; Використання ефектів та фільтрів; Графіка для
web. Анімація засобами Corel;
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію
кольоропередачі RGB CMYK; принципи використання фільтрів та режимів
змішування; принципи роботи гістограм тонів та кольорових кривих; теорію
використання масок, шарів і їх параметрів для створення дизайнерських
рішень та художньої корекції фотографій.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: здійснювати
художнє ретушування фотографій; створювати дизайн web-документів;
розробляти дизайн флаєрів та плакатів; створювати колажі; редагувати якість
фотографії та проводити відновлення старих або неякісних фото.
Форма контролю: іспит
Предмет: Проектування та експлуатація інформаційних систем
Статус: нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення з сучасними методами і
засобами проектування програмного забезпечення інформаційних систем, що
базуються на міжнародних стандартах та використанні CASE–технології, а
також формування навиків їх самостійного практичного застосування.
Основні завдання курсу: формування навиків самостійного практичного
застосування CASE–технології; вивчення особливостей стуктурного
проектування, що використовує алгоритмічну декомпозицію та об’єктно –
орієнтоване проектування.
Основні теми курсу: основні аспекти проектування програмного
забезпечення; об’єктно-орієнтовані методи аналізу і проектування
програмного забезпечення; моделювання бізнес-процесів; проектування та
технології створення програмного забезпечення.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: загальні
принципи проектування інформаційних систем; структурні методи аналізу та
проектування програмного забезпечення; основні принципи побудови
об’єктної моделі; специфікації вимог до програмного забезпечення.
Студент повинен вміти: визначати вимоги до системи та проводити їх
аналіз; проектувати інформаційну систему, враховуючи специфікацію

підсистем, функціональних компонентів і способів їх взаємодії в системі;
створювати функціональні компоненти системи; перевірка функціональної
відповідності системи згідно показників, визначеними на етапі аналізу.
Форма контролю: іспит
Предмет: Комп’ютерно-аналітична діяльність
Статус: нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є формування готовності майбутніх
випускників до комп’ютерно-аналітичної діяльності, тобто професійної
діяльності фахівців, пов'язаної з дослідженням структури й характеристик
майбутнього об'єкта комп'ютеризації, розробкою пропозицій з вдосконалення
управління, у т.ч. за рахунок автоматизації, з побудовою й рішенням
економіко-математичних моделей процесів управління, вибором і реалізацією
оптимального рішення.
Основні завдання курсу: є формування у інженерів-педагогів знань та
умінь розробляти економіко-математичні моделі, вибирати метод рішення
операційної моделі, одержувати чисельне рішення і інтерпретувати
результати.
Основні теми курсу: предмет і задачі комп’ютерно-аналітичної
діяльності; поняття та класифікація моделей задач дослідження операцій;
різновиди задач комп’ютерно-аналітичної діяльності та підходів до їх
розв’язання; статистичні моделі задач комп’ютерно-аналітичної діяльності;
прогнозування на основі варіаційних рядів; регресійний та кореляційний
аналіз в економіці та навчанні; задачі комп’ютерно-аналітичної діяльності, які
зводяться до задач лінійного програмування; прийняття рішень у конфліктних
ситуаціях на основі ігрових моделей.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: зміст
комп’ютерно-аналітичної діяльності як науки та мати уявлення про її місце в
сучасному суспільстві; класифікацію економіко-математичних моделей та їх
зв’язок з задачами дослідження операцій; мати загальні уявлення про
структуру комп’ютерних технологій рішення задач комп’ютерно-аналітичної
діяльності; можливості процесора Excel для обробки та аналізу технікоекономічних даних та даних навчального процесу і вміти їх застосовувати;
можливості СУБД Access для збереження та обробки техніко-економічних
даних та даних навчального процесу і вміти їх застосовувати; мати загальні
уявлення про змістовну постановку задачі регресійного аналізу технікоекономічних даних; мати загальні уявлення про виконання кореляційного та
регресійного аналізу техніко-економічних даних засобами Excel; мати загальні
уявлення про змістовну та математичну постановку задачі оптимізації
параметрів виробничої ситуації; мати загальні уявлення про виконання
множинного регресійного аналізу при комп’ютерно-аналітичній діяльності.
Студент повинен вміти: на основі знань вищої й прикладної математики,
основ економічних теорій формалізувати виробничо-економічну або
навчальну ситуацію й побудувати її операційну модель; на основі знань
чисельних методів, умінь програмувати й вирішувати завдання дискретного
програмування вибрати метод рішення операційної моделі, одержати чисельне

рішення
контрольного
прикладу
й
інтерпретувати
результати;
використовуючи методи й засоби збору виробничої, господарської, фінансової
або навчальної інформації, організувати збір вихідної інформації для
операційної моделі, що описує конкретну ситуацію; використовуючи знання
про представлення техніко-економічної інформації часовими та динамічними
рядами, знання про методи згладжування рядів, про форми представлення
рядів, уміння розраховувати моменти випадкової величини, вміти побудувати
гістограму, емпіричну та теоретичну криві розподілу та вміти їх
використовувати в прикладних задачах оброблення статистичних даних;
використовуючи знання змісту та процедур виконання регресійного та
кореляційного аналізів, навички програмування та можливості Excel, виконати
регресійний та кореляційний аналізи техніко-економічних даних та даних
навчального процесу вручну, за допомогою самостійно розроблених програм
та засобами Excel; використовуючи навички роботи з Excel та уміння зводити
конкретні виробничі ситуації до задач лінійного програмування, вміти зводити
конкретну виробничу ситуацію до ігрової моделі та отримувати її рішення з
використанням самостійно розробленої програми пошуку сідлової точки.
Форма контролю: іспит
Ддисципліни самостійного вибору навчального закладу
Вибіркові дисципліни:
Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус: вибіркова
Рік, семестр:2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою курсу є прищеплення студентам практичних навичок
застосовувати технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності
проведення навчально-виховного процесу.
Основні завдання курсу: вивчення особливостей використання сучасних
інформаційних технічних засобів навчання в освітньому процесі; визначення
способу виготовлення
та алгоритму застосування носіїв інформації,
використовуючи сучасні інформаційні технічні засоби навчання.
Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи використання
інформаційних технічних засобів навчання в навчальному процесі; екраннопроекцiйнi, відеотехнічні засоби навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в
навчально-виховному процесі
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні види,
загальну будову, принцип дії, функціональні та дидактичні можливості
сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); психолого-педагогічні особливості
сприйняття і засвоєння інформації, використовуючи ТЗН; системи пошуку,
алгоритму виготовлення і методики застосування носіїв інформації,
використовуючи ТЗН.
Студент повинен вміти: правильно експлуатувати та доглядати сучасні
ТЗН, дотримуючись правил техніки безпеки; вибрати оптимальний за
конструктивно-дидактичними можливостями вид ТЗН, вибрати або виготовити
для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування.
Форма контролю: залік

Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя
Статус: вибіркова
Рік, семестр:2 рік, 4 семестр
Анотація: мета дисципліни розкрити психологічні особливості сучасної
сім'ї, об'єктивних і суб'єктивних чинників її розвитку, ролі сім'ї в соціалізації
індивіда, можливостей психолога в психологічній підтримці сім'ї.
Завдання дисципліни: дати студентам основні психологічні поняття, що
характеризують сімейні стосунки; сформувати у студентів розуміння
психологічних
закономірностей
подружніх
і
дитячо-батьківських
взаємостосунків; навчити студентів аналізувати існуючі моделі сімейних
стосунків, об'єктивних труднощів шлюбу, кризових періодів сім'ї; ознайомити
студентів з специфікою практичної допомоги сім'ї.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи комп’ютерного відеомонтажу
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у студентів знань та умінь в
області використання програмних пакетів для створення відеороликів та
короткометражних відеофільмів у середовищі Edius; конвертація
відеоформатів зйомка та збереження відео файлів; монтаж звукових та відео
доріжок; набуття теоретичних та практичних навиків створення та розміщення
відкороликів у мережі Internet.
Основні завдання курсу: вивчення програмного продукту Edius та
набуття практичних навиків реалізації прикладних дизайнерських і художніх
проектів в області кінематографу, опанування методів і засобів відеомонтажу
та використання їх для створення режисерських відеофільмів.
Основні теми курсу: Основні принципи роботи у Edius; Робота зі
відеорядом; Робота з титрами; Робота з звуковими доріжками; Зйомка та
імпорт відео контенту; Публікація та розміщення відеороликів у мережі
Internet.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію
побудови відеокомпозиції; теорію використання і створення спец ефектів;
принципи опрацювання відео та аудіо доріжок; інструментарій програмного
продукту Edius.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: створювати та
скачувати відеоролики та конвертувати різноманітні відеоформати; редагувати
відео та звукові доріжки; створювати та використовувати переходи і спец
ефекти; розробляти та реалізовувати сюжет відеоролика; здійснювати зйомку,
монтаж та розповсюдження відеоконтенту.
Форма контролю: залік
Предмет: Операційні системи
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Метою курсу є набуття студентами базових теоретичних
знань про принципи побудови, ідеологію та архітектуру сучасних

операційних систем (ОС), файлову структуру ОС, керування процесами та
ресурсами ОС, отримання практичних навичок роботи і конфігурування
сучасних операційних систем.
Основні завдання курсу: освоєння студентами принципів роботи і
налаштування операційних систем; виконання задач різної складності,
керування пристроями та зовнішньою пам’яттю, володіння навичками роботи
з командною стрічкою операційної системи.
Основні теми курсу: операційна система, її призначення, склад та
принципи побудови; встановлення ОС Windows; інтерфейс командного рядка
для операційних систем сімейства Windows; принципи роботи та
налаштування операційних систем сімейства Windows.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: принципи
побудови і структуру сучасних операційних систем; організацію файлових
структур операційної системи; функціонування підсистеми управління
процесами та пам’яттю; принципи роботи підсистеми вводу-виводу.
Студент повинен вміти: працювати з командною стрічкою для
операційних систем сімейства Windows; користуватися стандартними
сервісними програмами; здійснювати конвеєрне перенаправлення та
перенаправлення у файл; налаштовувати операційні системи сімейства
Windows.
Форма контролю: залік
Предмет: САПР
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Мета курсу – навчити студентів кваліфіковано застосовувати
на практиці методи і засоби автоматизованого проектування на основі
засвоєння відібраних теоретичних знань у області САПР.
Основні завдання курсу – вивчення основних етапів проектування
об’єктів за допомогою САПР. Вивчення методів синтезу, аналізу та
оптимізації, що використовуються при створенні математичних та графічних
моделей об’єктів проектування а також програмних засобів, що
використовуються в процесі формування та дослідження моделей.
Основні теми курсу: поняття автоматизованого проектування та
системний підхід до розв'язку його задач; типовий алгоритм проектування:
процедури синтезу, аналізу та оптимізації; види забезпечень САПР;
автоматизація математичних розрахунків при проектуванні (використання
системи MathCAD); автоматизація геометричного проектування в середовищі
AutoCAD; використання засобів функціонального програмування мови
AutoLisp для створення параметричних моделей досліджуваних об’єктів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні етапи
проектування технічних об’єктів; типи забезпечень систем автоматизованого
проектування; процес розв'язку задач аналізу та оптимізації в САПР
MathCAD; механізм побудови графічних моделей в AutoCAD; принципи
використання середовища AutoLisp при автоматизації процесу проектування
графічних моделей.

Студент повинен вміти: визначати етапи проектування конкретних
технічних задач та володіти навиками роботи з відповідним програмним
забезпеченням
систем
автоматизованого
проектування:
проводити
дослідження функцій в MathCAD; аналізувати та прогнозувати результати
експериментів за допомогою MathCAD; створювати графічні моделі в
AutoCAD; створювати функції користувача в середовищі AutoLisp.
Форма контролю: залік
Предмет: Автоматизоване робоче місце
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою курсу є отримання студентами базових теоретичних
знань обчислення елементарних функцій та побудови графіків та практичних
навиків роботи з програмними засобами Mathcad, Matlab.
Основні завдання курсу: за допомогою математичних пакетів Mathcad,
Matlab автоматизувати розрахунки, аналізувати їхні можливі варіанти.
Змінюючи значення одних даних, спостерігати за змінами інших, що залежать
від них.
Основні теми курсу: операції з матрицями; методи розв’язування систем
лінійних алгебраїчних рівнянь; методи розв’язування нелінійних рівнянь;
побудова графічних залежностей в MathCAD; опрацювання та аналіз даних,
графічне та статистичне їх представлення в середовищі Matlab.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні
арифметичні операції; математичні операції над векторами та матрицями;
методи розв’язування лінійних та нелінійних рівнянь; тригонометричні
функції; побудова графічних залежностей; методи розв’язку алгебраїчних і
трансцендентних рівнянь.
Студент повинен вміти: опрацьовувати та аналізувати дані,
представляти їх графічно та статистично; створювати та досліджувати
математичні моделі; розробляти аналітичні і числові методи розв’язування
інженерних задач на базі сучасних програмних комплексів; застосовувати
пакети прикладних програм для аналітичного, числового та графічного
розв’язування інженерних задач.
Форма контролю: іспит
Предмет: Архітектура ПК
Статус: вибіркова
Рік, семестр:2 рік, 3 семестр
Анотація: Мета курсу – набуття знань, вмінь і навичок у побудові,
налагодженні, модернізації та використанні сучасних комп’ютерних систем;
тестуванні та виконанні сервісного обслуговування апаратних частин
комп’ютерних систем; прогнозуванні виникнення конфліктних ситуацій між
апаратними частинами та запобіганні їх виникненню.
Основні завдання курсу: вивчення принципів організації та архітектури
комп’ютерних систем, методів тестування комп’ютерних систем та їх
функціональних вузлів, основних стандартів протоколів та їх особливості.

Основні теми курсу: функціональні вузли цифрової автоматики;
класифікація та архітектура комп’ютерних систем; системні плати; процесори;
електронні запам’ятовуючі пристрої; поняття шини, сучасні шинні
інтерфейси; пристрої відображення інформації; пристрої роботи із звуком;
зовнішні запам’ятовуючі пристрої; периферійні пристрої.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні види,
характеристики та функціональні можливості сучасних комп’ютерних систем,
їх будову; принцип дії та архітектуру окремих комплектуючих комп’ютерних
систем; методи налагодження, оптимізації, модернізації та тестування
комп’ютерних систем; визначення неполадок та методи їх усунення; основні
тенденції розвитку комп’ютерних систем.
Студент повинен вміти:виконувати монтаж, здійснювати модернізацію
та налагодження комп’ютерних систем; прогнозувати виникнення
конфліктних ситуацій між апаратними частинами комп’ютерних систем та
запобігати їх виникненню; тестувати, визначати та усувати неполадки в
комп’ютерних системах; здійснювати оптимальний вибір конфігурації
комп’ютерної системи в залежності від поставлених вимог; виконувати
сервісне обслуговування функціональних вузлів комп’ютерних систем.
Форма контролю: іспит
Предмет: Інтелектуальні технології управління прийняття рішень
Статус: вибіркова
Рік, семестр:4 рік, 7-8 семестри
Анотація: Мета курсу – сформувати у майбутніх викладачів
професійного навчання систему знань, умінь і навичок для розробки
інтелектуальних систем прийняття рішень і управління в різних сферах
діяльності людини.
Основні завдання курсу: вивчення теоретичних основ інтелектуальних
технологій (нечіткої логіки, нейронних і гібридних мереж) і набуття
практичних навичок створення на їх основі систем управління прийняття
рішень в техніці, економіці, освіті на прикладах.
Основні теми курсу: основні поняття нечітких множин, операції над
нечіткими множинами, нечіткі відношення; нечітка лінгвістична змінна.
нечіткі величини, числа та інтервали; основи нечіткої логіки; системи
нечіткого висновку; Процес нечіткого моделювання в середовищі MATLAB;
модель нейрона і архітектура мережі; навчання нейронних мереж; структура
нейронних мереж; застосування нейронних мереж; основи нечітких нейронних
мереж; застосування гібридних мереж.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: базові
архітектури систем нечіткого логічного висновку, нейронних та гібридних
мереж; формування бази правил систем нечіткого висновку, фаззіфікація,
агрегування, активізація, акумуляція, дефаззіфікація; основні алгоритми
нечіткого висновку Мамдані та Сугено; способи адаптації і навчання
одношарової та багатошарової мереж; алгоритми навчання: градієнтні, методу
спряжених градієнтів, квазіньютонівські.
Студент повинен вміти: розробляти системи нечіткого логічного
висновку в інтерактивному режимі; апроксимувати функції і поверхні;

створювати нейронні та гібридні мережі використовуючи пакет Neural
Networks Toolbox середовища MATLAB.
Форма контролю: залік, іспит
Предмет: Системне програмне забезпечення
Статус: вибіркова
Рік, семестр:2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою курсу є формування навиків роботи з Unix-подібними
системами, їх комплексом програм, що забезпечують управління апаратними
засобами комп'ютера; організовують роботу з файлами і прикладним
програмним забезпеченням; здійснюють введення і виведення даних.
Основні завдання курсу: освоєння студентами принципів роботи і
налаштування
Unix-подібної
системи;
тестування
працездатності
обчислювальної системи та її налагодження при початковому включенні;
забезпечення синхронної і ефективної взаємодії всіх апаратних і програмних
компонентів обчислювальної системи в процесі її функціонування.
Основні теми курсу: структура Unix-подібних систем; поняття ядра ОС
Linux, процесів-демонів, командного інтерпретатора і процесів користувачів;
підсистеми Unix-подібних систем; файлова система UNIX; введення в базову
концепцію вводу/виводу.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: структуру і
механізми функціонування Unix-подібних систем (функції ОС Linux,
віртуальна адресація пам’яті, багатозадачність, управління процесами
планування пріоритетів, файлова система).
Студент повинен вміти: управляти файлами, одержувати інформацію
про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, працювати з підсистемою
керування завдань, забезпечувати ефективну роботу з Unix-подібними
системами.
Форма контролю: залік
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ
Вибіркові дисципліни:
Предмет: Ідентифікація технологічних об’єктів
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестри
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх викладачів
професійного навчання системи знань, умінь і навичок для ідентифікації
технологічних об’єктів математичними моделями.
Основні завдання курсу: вивчення аналітичних та динамічних
характеристик; експериментальні методи отримання часових характеристик
об’єктів; методи апроксимації перехідних характеристик технологічних
об’єктів і представлення їх математичними моделями.
Основні теми курсу: аналітичні та експериментальні методи отримання
статичних характеристик, методи теорії інтерполяції експериментальних
даних, апроксимація статичних характеристик, статичні характеристики

об’єктів управління, методика експериментального визначення часових
характеристик, апроксимація перехідних характеристик передаточними
функціями першого порядку, апроксимація перехідних характеристик
методом Сімою.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: досконало (у
межах навчальної програми) використовувати аналітичні методи отримання
статичних характеристик, самостійно виконувати навчальні завдання. Знати
основні експериментальні методи отримання часових характеристик об’єктів.
Студент повинен вміти: на основі апроксимації даних створювати
моделі технологічних об’єктів. У системі MatLab проводити апроксимацію
лінійних та нелінійних рівнянь, у середовищі MatLab створювати об’єкти, що
складаються з кількох базових вузлів.
Форма контролю: залік
Предмет: Моделювання установок і технологічних процесів
Статус: вільного вибору
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх інженерів-педагогів
в галузі комп‘ютерних технологій системи знань, умінь і навичок імітаційного
комп‘ютерного
моделювання
інженерно-орієнтованих
процесів
та
технологічних установок їх виконання.
Основні завдання курсу: ознайомлення із алгоритмами моделювання та
окремими етапами імітаційного моделювання, формування принципів та
особливостей
застосування
сучасного
комп‘ютерного
програмного
забезпечення для реалізації задач моделювання, вивчення окремих
технологічних процесів та побудова комп‘ютерних моделей їх
функціонування.
Основні теми курсу: Simulink – інтегроване середовище MatLab.
Моделювання математичних операцій в Simulink. Моделювання динамічних
кінематичних та статичних систем в середовищі SimMechanics. Моделювання
гідравлічних систем і пристроїв в середовищі SimHydraulics. Імітаційне
моделювання простих електричних кіл. Моделювання електротехнічних та
енергетичних систем в середовищі SimPowerSystem.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні
основи і методику імітаційного моделювання, програмний інструментарій
базового середовища MatLab, пакетів прикладних програм Simulink,
SimMechanics, SimHydraulics, SimPowerSystem, технологічні процеси
інженерного спрямування.
Студент повинен вміти: застосовувати комп‘ютерно-програмний
інструментарій для вирішення задач сучасного імітаційного моделювання,
здійснювати імітаційне моделювання і проводити аналіз технологічних
процесів та роботи механізмів реалізації окремих операцій та процесу в
цілому.
Форма контролю: іспит
Предмет: Інтернет технології
Статус: вибіркова

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із принципами
роботи глобальної інфраструктури Internet, формування у майбутніх
інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій знань, вмінь і навичок
необхідних для побудови, налагодження, оптимізації та використання
сучасних інтернет-технологій.
Основні завдання курсу: ознайомлення із можливостями глобальної
інфраструктури Internet, опанування основами програмування мовою
JavaScript: її взаємодію з HTML; типи даних, операції, вирази і оператори;
основи об’єктно-орієнтованої методології і її реалізацію в JavaScript; об’єкти зі
сторони клієнта і сервера.
Основні теми курсу: принципи організації інформаційних ресурсів
мережі Інтернет; технологія організації веб-сервісів; основи JavaScript;
створення користувацьких об’єктів JavaScript; реалізація програмних модулів
за допомогою JavaScript; серверна частина JavaScript.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: принципи
організації інтернет-технологій; основні стандарти інтернет; основні типи,
характеристики та функціональні особливості веб-ресурсів; основні методи
технології веб-сервісів; основні алгоритми пошуку даних та бази даних для
Інтернет; основні тенденції розвитку інтернет-технологій, служб та серверів;
методи побудови сучасних інтернет-технологій; основи програмування мовою
JavaScript.
Студент повинен вміти: експлуатувати сучасні комп’ютерні системи та
мережі; адмініструвати, налаштовувати сучасні серверні технології;
створювати динамічні веб-сторінки за допомогою JavaScript; володіти
основами мови програмування JavaScript; створювати об’єкти зі сторони
користувача та розробляти серверні програми JavaScript; керувати подіями
JavaScript; реалізовувати навігацію на сайті із використанням JavaScript.
Форма контролю: залік
Предмет: СУБД
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Мета курсу – навчити студентів кваліфіковано застосовувати
методи проектування баз даних, вміти проектувати структуру реляційних БД
та створювати інформаційні системи засобами СУБД Access.
Основні завдання курсу – вивчення основних етапів проектування
реляційних баз даних. Освоєння принципів конструювання запитів мовою
SQL та засобів СУБД Access, що використовуються для створення
інформаційних систем (таблиць, форм, звітів та макросів).
Основні теми курсу: поняття інформаційної системи та реляційних баз
даних; створення баз даних в MS Access; використання запитів в MS Access;
проектування та використання форм звітів та макросів в MS Access;
використання мови SQL для роботи з БД; оптимізація структури баз даних з
використанням принципів нормалізації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні
моделі даних, етапи проектування реляційних баз даних та правила
нормалізації, методи створення об’єктів СУБД Access, основи мови SQL.
Студент повинен вміти: проектувати структуру реляційних БД;
застосовувати засоби СУБД Access для створення інформаційних систем:
використовувати запити для обробки інформації, конструювати форми для
введення і обробки даних, звіти – для виведення інформації на друк, макроси –
для автоматизації процесу функціонування інформаційної системи.
Форма контролю: іспит
Предмет: Редакційно-видавничі системи
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є освоєння популярних систем QuarkXPress,
PageMaker та CorelDRAW; навчитися коректно ставити і вирішувати різні
задачі з метою вирішення практичних завдань розробки, макетування і
підготовки до виведення друкарського видання; систематизувати та поглибити
теоретичні знання з основ видавничої справи та редагування в контексті
цілісного редакційно-видавничого процесу; закріпити практичні навички та
уміння, здобуті під час навчання з тематики різних етапів редакційної
підготовки, поліграфічного виготовлення книжкових видань та маркетингової
діяльності.
Основні завдання курсу: розглянути комплексну структуру і складові
редакційно-видавничого процесу, засвоїти принципи видавничого планування,
формування видавничого портфеля і управління ним, організацію підготовки
видань у видавництві; дати студентам уявлення і забезпечити формування
умінь, необхідних для виконання відповідних редакторських та управлінських
завдань.
Основні теми курсу: тенденції розвитку видавничої справи на сучасному
етапі, розробка видавничої програми; основні розмірні та кількісні параметри
видань, службова частина видання; особливості підготовки журналу, книги,
буклету, візитки; методика виконання комплексної підсумкової роботи "Мій
власний видавничий проект"; редагування текстів за допомогою
комп’ютерних програм. Макетування та верстка; робота в системі
QuarkXPress; робота в системі та PageMaker; робота в системі CorelDRAW.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: законодавство
України щодо видавничої справи, авторського права і суміжних прав;
нормативну базу, суть і особливості етапів редакційно-видавничого процесу;
особливості роботи редактора на різних етапах редакційно-видавничого
процесу; принципи й види тематичного планування; вимоги до авторського та
видавничого оригіналів; принципи й складові розрахунку часових витрат на
поетапну підготовку видавничого оригіналу; принципи і форми книготоргівлі,
проведення рекламних кампаній; основи організації праці та управління,
норми й принципи, що регулюють відносини й співпрацю у колективі.
Студент повинен вміти: застосовувати на практиці законодавчу та
нормативну базу щодо видавничої справи, галузеві стандарти; застосовувати
методи дослідження книжкового ринку; працювати з інформаційними

джерелами, спеціальною літературою; моделювати (конструювати) видання;
володіти технікою раціонального скорочення текстових матеріалів;
підраховувати обсяги видань в авторських, обліково-видавничих та умовнодрукарських аркушах; визначати формат видання, способи друку та види
оформлення; складати технічне завдання на поліграфічне виготовлення
видання; володіти методами просування видання на книжковому ринку;
створювати рекламні тексти, організовувати презентування видань.
Форма контролю: залік
Предмет: Комп’ютерне проектування інженерних об’єктів
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестри
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх інженерів-педагогів
в галузі комп‘ютерних технологій системи знань, умінь і навичок імітаційного
комп‘ютерного
моделювання
інженерно-орієнтованих
процесів
та
технологічних установок їх виконання.
Основні завдання курсу: ознайомлення із алгоритмами моделювання та
окремими етапами імітаційного моделювання, формування принципів та
особливостей
застосування
сучасного
комп‘ютерного
програмного
забезпечення для реалізації задач моделювання, вивчення окремих
технологічних процесів та побудова комп‘ютерних моделей їх
функціонування.
Основні теми курсу: Simulink – інтегроване середовище MatLab.
Моделювання математичних операцій в Simulink. Моделювання динамічних
кінематичних та статичних систем в середовищі SimMechanics. Моделювання
гідравлічних систем і пристроїв в середовищі SimHydraulics. Імітаційне
моделювання простих електричних кіл. Моделювання електротехнічних та
енергетичних систем в середовищі SimPowerSystem.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні
основи і методику імітаційного моделювання, програмний інструментарій
базового середовища MatLab, пакетів прикладних програм Simulink,
SimMechanics, SimHydraulics, SimPowerSystem, технологічні процеси
інженерного спрямування.
Студент повинен вміти: застосовувати комп‘ютерно-програмний
інструментарій для вирішення задач сучасного імітаційного моделювання,
здійснювати імітаційне моделювання і проводити аналіз технологічних
процесів та роботи механізмів реалізації окремих операцій та процесу в
цілому.
Форма контролю: іспит
Предмет: Тривимірне моделювання та анімація
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є формування знань та умінь в області
використання програмних пакетів для моделювання тривимірних об’єктів і
створення анімаційних роликів.

Основні завдання курсу: вивчення програмного продукту 3D-max,
набуття практичних навиків реалізації прикладних проектів тривимірної
анімації, опанування методів і засобів проектування, розробка даних систем.
Основні теми курсу: комп’ютерна графіка як засіб реалізації
дизайнерських рішень; ознайомлення з програмним пакетом 3d-max;
рендерінг зображень; освітлення; редагування зображень; використання
матеріалів і модифікаторів; створення скелета рухомого об’єкта; нарощування
оболонки скелета рухомого об’єкта; робота із анімацією; робота із силами.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію
побудови тривимірних зображень за допомогою примітивів; принципи
використання модифікаторів; теорію використання сил та освітлення для
моделювання динамічних та реалістичних тривимірних анімаційних роликів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: здійснювати
аналіз алгоритмів побудови тривимірних об’єктів; створювати сцену
анімаційного ролику, встановлювати для неї освітлення та затіненість і
керувати силами гравітації та інерції; розробляти скелети тривимірних
моделей живої природи; здійснювати налагодження модифікаторів
тривимірних об’єктів, а також створювати та встановлювати для них
матеріали оболонок.
Форма контролю: іспит
Предмет: Комп’ютерне проектування в архітектурі
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у студентів знань та умінь в
області використання програмних пакетів для розробки архітектурних
проектів, їх дизайнерських та функціональних рішень ціну та кількість
необхідних матеріалів для побудови, а також уміння супроводжувати групові
проекти набуття теоретичних та практичних навиків роботи із графічним
середовищем ArhiCad технологіями побудови будівель та специфіки роботи із
проектною будівельною документацією.
Основні завдання курсу: вивчення програмного продукту ArhiCad,
набуття практичних навиків реалізації прикладних проектів тривимірної
візуалізації архітектурних рішень фасадів будинків та їх внутрішнього
інтер'єру, опанування методів і засобів проектування і розробки архітектурних
креслень моделей будинків.
Основні теми курсу: Технології будівництва та їх роль у розвитку
суспільства. Архітектурні стилі як відображення епохи; Використання
середовища ArhiCad, побудова стін будівель; Побудова опорних елементів
будівлі; Конструктивні елементи будівлі, дахи та перегородки; Рух об’єктів у
просторі, вікна та двері; Джерела світла; Сходи та інші об’єкти; Оздоблення
стін та створення текстур; Сучасні тенденції у будівництві; Групова робота
над проектом; Економічний супровід проекту.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію
побудови тривимірних зображень архітектурних споруд; загальні принципи
будівництва та матеріали які при цьому використовуються; основні течії та
архітектурні стилі; принципи використання освітлення та елементів декору

для моделювання реалістичних тривимірних дизайнерських рішень
зовнішнього та внутрішнього інтер'єру споруд.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: створювати
дизайнерське рішення архітектурної споруди та розробляти її внутрішній і
зовнішній інтер'єр; використовувати освітлення та елементи декору;
розробляти технічну документацію та проводити економічний розрахунок
будівництва.
Форма контролю: залік
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Кваліфікаційна характеристика бакалавра освіти
Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта
Спеціальність:6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Кваліфікація: викладач професійно-технічних дисциплін
Областю професійної діяльності випускника-бакалавра є практична
діяльність у сфері професійно-технічної освіти.
Випускник буде знати:
–
методи, засоби, форми і зміст навчання, методи і форми контролю і
управління процесом навчання;
–
методику цілеполягання, теорію поетапного формування пізнавальних дій,
методи прискореного навчання, дидактичні засоби формування виконавських
дій, методи організації самостійної роботи;
–
елементи педагогічної техніки, методи саморегуляції і правила читання
жестів і мімічних ознак, методи організації індивідуальної, групової і
колективної діяльності, методи педагогічного спостереження й аналізу
результатів педагогічних експериментів,
–
нову методичну документацію, кваліфікаційні програми і професіограми
спеціальностей, нормативно-правову базу в області професійно-технічної
освіти;
–
організаційні форми виховної роботи, особливості розвитку особистості,
діагностичні методи по визначенню нахилу учнів, правила спілкування.
Випускник буде вміти:
–
проводити заняття різних видів, визначати зміст навчання, вибирати
методи і технології навчання, створювати проблемні ситуації, структурувати
навчальну діяльність, здійснювати контроль і корекцію навчання,
організовувати самостійну роботу учнів;
–
використовувати оптимальні технології психолого-педагогічних взаємин,
досліджувати індивідуальні особливості учнів, вміти організовувати вертикальні і горизонтальні відносини, використовувати методи активізації навчальної діяльності;
–
створювати методичне забезпечення спеціальностей і дисциплін,
розробляти комп'ютерні програми й електронне методичне забезпечення,
розробляти програми, що реалізують управління навчальним процесом;
–
визначати систему знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей
учнів ПТУ;

здійснювати
діагностування,
удосконалення процесу навчання.
–

№
п.п.
1

2

моделювання,

прогнозування

й

Перелік можливих посад бакалавра професійної педагогіки
Системи організації
Перелік посад
професійної діяльності
Система професійної освіти

Майстер виробничого навчання. Керівник
виробничої
практики.
Завідувач
навчальною лабораторією.
Учбово-виробничий комбінат Інструктор виробничого навчання
Завідувач майстернями.

3

Основні і старші школи

Учитель праці.
Лаборант по процесу навчання

4

Система підвищення
кваліфікації спеціаліста

Завідувач лабораторією. Інструктор
виробничого навчання

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА
КАФЕДРІ
Абзац – елементарна композиційна одиниця тексту, що складається з
одного чи декількох рядків, виділена абзацним відступом.
Автентифікація (authentication) – процедура перевірки відповідності
пред’явленого ідентифікатора об’єкта КС на предмет належності його цьому
об’єкту; встановлення або підтвердження автентичності.
Автоматизована система; АС (automated system) – організаційнотехнічна система, що реалізує інформаційну технологію і об’єднує ОС,
фізичне середовище, персонал і інформацію, яка обробляється.
Автоматизоване діловодство – діловодство з застосуванням
програмного забезпечення, що автоматизує облік, контроль та інші операції.
Автоматизоване оброблення даних – оброблення даних, виконуване
автоматизованим способом за участю людини.
Автоматизоване робоче місце (АРМ) – сукупність інструментальних
засобів кінцевого користувача, яка включає технічне та організаційнометодичне забезпечення вирішення завдань його професійної діяльності на
основі ЕОМ, встановленій на його робочому місці, яка працює автономно або
у складі обчислювальної мережі.
Автоматизовані інформаційні системи – системи для пошуку,
збирання, зберігання, накопичення, обробки, передачі інформації за
допомогою використання обчислювальної техніки, засобів і каналів зв'язку,
комп'ютерних інформаційних мереж.
Автоморфізм – ізоморфізм графа із самим собою.
Автор електронного документа – фізична або юридична особа, яка
створила електронний документ.

Авторизація (authorization) – надання повноважень; встановлення
відповідності між повідомленням (пасивним об’єктом) і його джерелом
(створившим його користувачем або процесом).
Авторизований користувач (authorized user) – користувач, що
володіє певними повноваженнями.
Агресивне поле – це середовище, яке характеризується насиченням
повторюваних елементів, де людина одночасно бачить велику кількість
однакових елементів, що діє як негативний, шкідливий фактор.
Адаптивність системи – це така якість системи «людина – машина –
середовище», що характеризується здатністю пристосовуватися до зміни
умов праці, режиму роботи.
Адекватність моделі – степінь відповідності моделі реальному об‘єкту.
Характерною особливістю адекватності є те, що вона ніколи не може бути
повною, і на практиці вважається, що модель адекватна, якщо вона дозволяє
досягнути мети дослідження із задовільною точністю.
Адміністративна конфіденційність (mandatory confidentiality) –
послуга, що забезпечує конфіденційність інформації відповідно до принципів
адміністративного керування доступом.
Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані
для розв’язання завдання.
Алфавіт системи числення – це набір символів для запису будь-якого
числа.
Аналітичне моделювання – використання математичної моделі
реального об‘єкту у формі алгебраїчних, диференціальних, інтегральних та
інших рівнянь, які пов‘язують вхідні і вихідні дані та доповнені системою
обмежень.
Архітектура (αρχιτεκτονικη), – це одночасно наука і мистецтво
проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які
формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до
законів краси. На сучасному етапі розвитку людства архітектура становить
одну з найважливіших частин засобів виробництва (промислова архітектура –
будівництво заводів, фабрик, електростанцій тощо) та матеріальних засобів
існування людського суспільства (громадянська архітектура – житлові
будинки, громадські споруди та ін.). Її художні образи відіграють значну роль
у духовному житті суспільства.
Архітектурний стиль – сукупність основних рис та ознак архітектури
певного історичного часу і місця, яка проявляється у функціональних,
конструктивних, мистецьких особливостях будов.
Асоціативність – властивість системи запам‘ятовувати логічні зв‘язки
між операціями побудови і геометричними об‘єктами, які використовувались
в цих операціях.
Аудіо адаптер – спеціальна електрона плата, за допомогою якої можна
записувати звук, відтворювати його і створювати програмними засобами з
використання відповідного устаткування.
Бітрейт (англ. bit rate ) – це кількість оброблюваних біт
відеоінформації за секунду часу (вимірюється « біт/с» - біт в секунду або ,
частіше, « Мбіт/с» - мегабіт в секунду; в англійському позначенні bit/s і Mbit/s

відповідно). Чим вище ширина відеопотоку, тим, як правило, краще якість
відео. Наприклад, для формату VideoCD ширина відеопотоку складає всього
приблизно 1 Мбіт/с, а для DVD складає близько 5 Мбіт/с. Звичайно,
суб'єктивно різницю в якості не можна оцінити як п'ятикратну, але об'єктивно
це так. За допомогою швидкості відеопотоку також дуже зручно оцінювати
якість відео при його передачі через Інтернет.
Блок-дизайн із параметрами (v, k, λ) – покриття з кратністю λ повного
графа на v вершинах повними графами на k вершинах.
Векторна графіка (також геометричне моделювання або об’єктноорієнтована графіка) створення зображення з сукупності геометричних
примітивів – (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об’єктів, які можна
описати математичним рівнянням. На відміну від растрової графіки, яка подає
зображення як набір пікселів (точок).
Вершина,
Вузол
–
базове
поняття:
точка,
де
можуть
сходитися/розходитися ребра та/або дуги. Множина вершин графа G
позначається V(G).
Відео (Video - дивлюся, бачу) – електронна технологія формування,
запису, обробки, передачі, зберігання та відтворення сигналів зображення,
аудіовізуальний твір, записаний на фізичному носії (відеокасеті, відеодиску і
т. п .).
Відеоадаптер – електронна плата, призначена для програмного
формування графічних і текстових зображень.
Відеозапис – електронна технологія запису візуальної інформації,
представленої у формі відеосигналу або цифрового потоку відеоданих, на
фізичний носій з метою збереження цієї інформації і можливості подальшого
її відтворення і відображення на пристрої виводу (монітора, екрану чи
дисплея).
Вінчестер (НЖМД) – накопичувач на жорсткому магнітному диску,
жорсткий диск.
Властивості алгоритмів – визначеність, дискретність, масовість,
результативність, зрозумілість.
Гамільтонів цикл – простий цикл в графі, що містить всі вершини
графа точно по одному разу.
Геометричні взаємозв'язки – набір логічних операцій (правил), які
визначають відношення між елементами ескізу моделі, площинами, осями,
ребрами і вершинам.
Гомеоморфні графи – графи, отримані з одного графа за допомогою
послідовного підрозбиття ребер.
Графічні фільтри – допоміжні програмні алгоритми, що імітують різні
якості поверхонь, художніх стилів і світла призначені для обробки та
трансформації комп’ютерних зображень.
Дані – це інформація, представлена у формалізованому виді і
призначена для обробки її технічними засобами, наприклад, ЕОМ.
Дидактичний матеріал для ТЗН – навчальна інформація, зафіксована
на різного роду носіях (папір, звуко-відеозаписи, слайди і т. д.), яку необхідно
пред'являти з використанням ТЗН.

Довірчий інтервал – інтервал, у межах якого з заданою довірчою
імовірністю можна чекати значення оцінюваної випадкової величини.
Застосовується для повнішої оцінки точності в порівнянні з точковою
оцінкою.
Документообіг – це рух документів в установі від моменту створення
або від одержання зі сторони або до моменту передачі на зберігання до архіву.
Елемент системи – найпростіша складова частина системи, яку умовно
розглядають як неподільну.
Емуляція – відтворення програмними або апаратними засобами або їх
комбінацією роботи інших програм або пристроїв.
ЕОМ – це комплекс пристроїв, який виконує операції введення
інформації, обробки її за певною програмою та виведення отриманих
результатів у формі, придатній для сприймання людиною.
Ергономіка – це наука, що вивчає закономірності організації взаємодії
людини з техніко-економічним середовищем. Метою її є оптимізація
діяльності системи в цілому, максимізація соціально-економічного ефекту,
збереження здоров'я людини та безпечності життєдіяльності.
Зображення у кресленні – це графічне відображення предмета на
площині кресленика, отримане методами паралельного (переважно) або
центральногопроекціювання.
Ідентифікація – процес побудови математичної моделі об’єкта,
адекватній об’єкту з точністю до заданого критерію.
Імітаційне моделювання – відтворення алгоритму (логіки)
функціонування досліджуваної системи в часі при різноманітних поєднаннях
значень параметрів системи і зовнішніх факторів за допомогою математичної
моделі.
Інженерна графіка – наука про створення проекційних зображень.
Інноваційна освітня технологія – це якісно нова сукупність форм,
методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві
зміни до результату освітянського процесу і є багатокомпонентною моделлю,
що включає в себе: навчальну інноваційну технологію (підбір операційних дій
педагога з учнем, в результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до
навчального процесу); виховну інноваційну технологію (мистецькі засоби і
прийоми впливу на свідомість особистості учня з метою формування в нього
особистісних цінностей у контексті (загальнолюдських); управлінську
інноваційну технологію (сучасні економічні, психологічні, діагностичні,
інформаційні технології, що створюють умови для оперативного й
ефективного прийняття керівником управлінського рішення).
Інсталяція – процес встановлення програмного забезпечення на
комп'ютер кінцевого користувача. Виконується особливою програмою
(пакетним менеджером), присутнім в операційній системі, або ж тим, що вже
входить до складу самого програмного забезпечення засобом встановлення.
Інтер’єр – архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина
будинку, що забезпечує комфорт людині та визначає функціональне
призначення приміщення. Також термін може вживатися щодо оздоблення
салонів транспортних засобів: авто, літака, залізничного вагона і т. д.
Інформатика – це наука, яка досліджує закони і методи обробки

інформації з допомогою ЕОМ у різних сферах людської діяльності.
Інформаційна модель – це комплекс взаємопов'язаних пристроїв, що
передають, аналізують, сприймають, зберігають тощо інформацію
(забезпечують інформаційні процеси) та самі масиви даних щодо певних
фізичних систем чи їх елементів.
Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих
процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний
ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, збереження, поширення й
відображення інформації.
Інформаційне джерело – будь-яка система, що виробляє відомості або
містить деяку інформацію призначену для її передачі. Розрізняють
інформаційні джерела: природні-технічні; активні-пасивні.
Інформаційні освітні технології – технології навчання, наукових
досліджень і управління, засновані на застосуванні обчислювальної та іншої
інформаційної техніки, а також спеціального програмного, інформаційного та
методичного забезпечення.
Інформаційно-технічні засоби навчання – це комплекси й апаратура з
методичним забезпеченням, застосовувані б процесі навчання для
пред'явлення й обробки інформації з метою підвищення ефективності
засвоєння учнями знань, умінь і навичок.
Інформація – це набір даних або відомостей про об'єкти чи явища
навколишнього світу.
Кадр – один з багатьох фотографічних зображень у кінофільмі (в
мультфільмі це один з малюнків). Звичайно одна секунда кінофільму містить
24 кадри. У звичайних фільмах кадри робляться кінокамерою у послідовному
порядку, але в мультфільмах і сценах з спеціальними ефектами вони можуть
вироблятися по одному.
Керування – це формуванням процесів , які визначають цілеспрямовану
поведінку системи в рамках наявного ресурсу ; при цьому незмінними
залишаються інформаційний і морфологічний описи (у відношенні
елементного складу).
Кеш – дуже швидкий запам’ятовувальний пристрій, що
використовується при обміні даними між мікропроцесором і оперативною
пам’яттю.
Клавіатура – пристрій для введення інформації, керування ПК.
Кодування – це перетворення інформації без зміни її змісту в інший
вигляд за допомогою певного коду.
Коефіцієнт варіації – відносна величина, що характеризує мінливість
або відносне розсіювання випадкової величини.
Коефіцієнт кореляції – лінійна залежність між досліджуваними
параметрами.
Колірна модель – абстрактна модель опису представлення кольорів у
вигляді кортежів (наборів) чисел, зазвичай з трьох або чотирьох значень,
званих колірними компонентами або колірними координатами. Разом з
методом інтерпретації цих даних (наприклад, визначення умов відтворення
або перегляду – тобто завдання способу реалізації), безліч кольорів колірної
моделі визначає колірний простір.

Комп’ютерна (обчислювальна) мережа – сукупність комп’ютерів і
терміналів, з’єднаних при допомозі каналів зв’язку в єдину систему, що
задовольняє вимоги розподіленої обробки даних.
Комп'ютерні технології навчання – технології навчання, які
передбачають комп'ютери з програмним забезпеченням як головні засоби і
набір методик, що визначають порядок і способи застосування цих засобів в
навчанні і вивченні.
Комп'ютерно-аналітична діяльність – застосування математичних,
кількісних методів для обґрунтування рішень у всіх областях цілеспрямованої
людської діяльності.
Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на
якому учні (студенти) під керівництвом педагога проводять експерименти чи
досліди в навчальних лабораторіях з використанням відповідного обладнання,
комп’ютерної техніки.
Ланка (URL-адрес, англійскою мовою URL) – становить собою
послідовність символів у спеціальному форматі, які ідентифікують
(визначають) сторінку у мережі Internet. Наприклад, ланка (URL) цієї сторінки
– http://soft.km.ua/about/glossary.html.
Лекція (від лат. lectio – читання) – спосіб викладу (логічно
структурного, систематизованого, послідовного та ін.) об’ємного теоретичного
матеріалу для забезпечення свідомого сприймання й засвоєння наукової
інформації студентами.
Лінійні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес
проходить лише в одному напрямку.
Масштаб – відношення всіх лінійних розмірів зображення предмета на
кресленику до їх натуральної величини.
Математична статистика – статистична перевірка гіпотез, оцінка
розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення
статистичної залежності, визначення основних числових характеристик
випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії,
стандартне відхилення.
Моделювання – заміна досліджуваного об‘єкта (оригіналу) умовним
образом, описом або іншим об‘єктом, названим моделлю, яка забезпечує
адекватну з оригіналом поведінку в межах деяких спрощень і допущень.
Моделювання – це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується
на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до
нього (моделлю).
Модульно-рейтингова технологія навчання – це цілісний алгоритм
організації повного засвоєння знань та вмінь за модульним принципом з
дотриманням психолого-педагогічних і кібернетичних вимог до навчального
процесу та рейтинговим підсумуванням результатів навчання за семестр, рік і
весь період навчання.
Монтаж відеоматеріалу (montage) – процес переробки або
реструктурування початкового матеріалу в кінематографі та на телебаченні в
результаті чого виходить іншої цільової матеріал. Вважається, що монтажнотонувальний період у кіновиробництві не менш важливий, ніж знімальний:

монтаж здатний додати фільму потрібний ритм і атмосферу. Розрізняють
внутрікадровий і міжкадровий монтаж.
Об'єктно-орієнтоване конструювання – алгоритм створення
найменшого стандартного блоку, що розробляється індивідуально, з
подальшою інтеграцією певного числа таких блоків в структуру твердотільної
моделі.
Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) – одна з парадигм
програмування, яка розглядає програму як множину «об'єктів», що
взаємодіють між собою. Основу ООП складають три основні концепції:
інкапсуляція, успадкування та поліморфізм. Одною з переваг ООП є краща
модульність програмного забезпечення (тисячу функцій процедурної мови, в
ООП можна замінити кількома десятками класів із своїми методами).
Операційна система – це комплекс керуючих програм які забезпечують
технічне
функціонування
обчислювальної
системи,
діагностику
несправностей, планування використання ресурсів системи та вирішення задач
по завданню користувачів. Операційні системи здійснюють також ввід/вивід
інформації та обмін даними між різними компонентами системи.
Операція – описує дії, які необхідно виконати над певними значеннями,
що можуть бути значеннями констант, змінних, функцій або виразів.
Операція (лат. operatio – дія, вплив) – дії, заходи, що виконуються за
певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь
мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу,
окремого працівника, певного обладнання тощо.
Опція – допоміжний засіб, що призначений для модифікації основного
режиму роботи.
Ортогональна проекція – паралельна проекція предмета чи його
частини на площині, перпендикулярній до напрямку проекціювальних
променів, яка утворює суміщену з креслеником одну з граней порожнистого
куба, всередині якого уявно розміщено предмет.
Основа системи числення – це кількість символів в алфавіті системи
числення.
Основний формат – формат конструкторського документа, якому
віддають перевагу, розміри сторін якого становлять 1189×841 (A0) або
одержаний послідовним діленням його на дві рівні частини паралельно до
меншої сторони до формату 297×210 (A4).
Параметричність – властивість системи, яка призначена для опису
зміни форми деталі шляхом зміни значення розміру.
Переривання – це подія,
під час якої змінюється нормальна
послідовність команд, що виконується процесором.
План будинку – це розріз горизонтальною площиною на рівні, трохи
вищому від підвіконня. Для багатоповерхового будинку плани виконують для
кожного поверху. Зображення будинку, умовно розсіченого вертикальною
площиною і спроектованого на площину проекцій, рівнобіжну січній площин називають розрізом.
Планування – це системний процес, який здійснює установку
користувацьких процесів в чергу та визначення атрибутів їх виконання в
рамках використовуваної обчислювальної системи.

Практичне заняття (від лат. prakticos – діяльний) – форма
навчального заняття, в ході якої викладач організовує розгляд студентами
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання
студентами відповідно сформульованих завдань.
Прикладами протоколів є HTTP, TCP/IP. HTTP це протокол передачі
гіпертексту, простіше кажучи, HTML-сторінок. Він забезпечує роботу
Мережива. TCP/IP більш нізькорівневий протокол, на якому заснований весь
Інтернет. HTML є не протоколом, а мовою розмітки.
Принцип майстер-моделі – створення будь-якої моделі деталі чи
зборки один раз та подальше використання саме цієї моделі, а не її копії.
Проблемне навчання – спосіб навчання або учіння, основу якого
становить розв’язання учнями теоретичних та практичних завдань. Проблемне
навчання охоплює: організацію проблемних ситуацій, формулювання проблем
учнями або вчителем, формулювання гіпотез та їх практичну або
експериментальну перевірку, систематизацію та використання здобутих знань;
сприяє зближенню процесу вчення до процесу наукових досліджень, а змісту
навчання – до змісту сучасної науки в її основних положеннях та структурах,
збільшує можливість формування раціональному погляду на світ і розвиток
здібностей та пізнавальних інтересів, а також позитивної мотивації учення.
Проектування педагогічного процесу – цілеспрямоване творче
попереднє визначення і конструювання програми спільної діяльності суб’єктів
та її подальшої реалізації, яка спрямована на забезпечення особистіснорозвивального підходу.
Простота (складність)моделі – характеристика моделі, яка відображає
кількість властивостей об‘єкту, що описуються в моделі.
Протокол (англійською мовою protocol) – сукупність правил, що
визначають порядок обміну даними.
Процес – це система дій, яка реалізує певну функцію в обчислювальній
системі і оформлена так, що керуюча програма обчислювальної системи може
перерозподіляти
ресурси
цієї
системи
з
метою
забезпечення
багатопрограмного режиму роботи.
Процес навчання – цілеспрямована взаємодія викладача і учнів, що
направлений на досягнення результату навчання.
Растрова графіка – вид комп’ютерного зображення в якому об'єкт
представлено у вигляді комбінації точок (пікселів), яким притаманні свій колір
та яскравість і які певним чином розташовані у координатній сітці. Такий
підхід є ефективним у разі, коли графічне зображення має багато напівтонів і
інформація про колір важливіша за інформацію про форму (фотографії та
поліграфічні зображення). При редагуванні растрових об'єктів, користувач
змінює колір точок, а не форми ліній. Растрова графіка залежить від оптичної
роздільності, оскільки її об'єкти описуються точками у координатній сітці
певного розміру. Роздільність вказує кількість точок на одиницю довжини.
Редакційно-видавничий процес – це сукупність обумовлених
практикою книговидання послідовних дій видавничих працівників,
спрямованих на підготовку і випуск у світ того чи іншого виду видавничої

продукції. Така сукупність дій складна за реальним утіленням різноманітних
функціональних обов'язків працівників видавництва і тривала в часі.
Рендеринг (rendering) – це процес отримання цифрового растрового
зображення за 3D моделлю з допомогою комп'ютерної програми. 3D модель
це опис тривимірних об'єктів на чітко визначеній мові або у вигляді структури
даних. Такий опис може містити геометричні дані, положення точки
спостерігача, інформацію про освітлення. Зазвичай під рендерингом
розуміють накладення текстури на готову твердотільну модель (solid-works) у
механіці та на каркас (framework) в інженерній графіці.
Розгалужені алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний
процес проходить по одній з гілок, в залежності від виконання або
невиконання певної умови.
Сервер (англійською мовою server) – комп'ютер, на якому запущено
программу (службу), що виконує запити клієнтських комп'ютерів,
забезпечуючи доступ до певних ресурсів. Наприклад, для забезпечення
доступу користувачів до ділянки вона має бути розміщена на служникові,
підключеному до мережі Інтернет, який передаватиме сторінки тієї ділянки на
клієнтський комп'ютер за запитом користувача.
Сигнал – це будь-який процес, що несе інформацію.
Синтаксис – сторона мови програмування, яка описує структуру
програм як наборів символів (зазвичай кажуть – безвідносно до змісту).
Синтаксису мови протиставляється його семантика. Синтаксис мови описує
«чистий» мову, в той же час семантика приписує значення (дії) різним
синтаксичним конструкціям.
Система освіти – це сукупність навчально-виховних і культурноосвітніх закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ,
науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління
освітою та самоврядування в галузі освіти, які згідно з Конституцією та
іншими законами України здійснюють освіту і виховання громадян.
Система – множина
взаємопов’язаних
елементів,
відокремлена
від середовища і яка взаємодіє з ним, як ціле.
Службова частина видання – це напрацьований історичним досвідом і
регламентований певними нормами, зразками, стандартами тієї чи іншої
країни мінімум уніфікованих інформаційних матеріалів видавничого
походження, який вміщується, здебільшого, на початкових і прикінцевих
сторінках видання з метою його ідентифікації користувачами як усередині
країни, так і за рубежем, а також для бібліографічного опрацювання та
статистичного обліку.
Способи завдання алгоритмів - словесний опис послідовності
обчислень; аналітичний (у вигляді формул); графічний (у вигляді схем і
діаграм); псевдокод; запис алгоритмічною мовою.
Термопровідна паста – необхідна для правильної теплопередачі між
процесором і радіатором, тому, вона не може бути замінена ніякою іншою
продукцією. Поставляється з процесором у штучному упакуванні. При зміні
радіатора або процесора необхідно нанести нову термопровідну пасту.

Технічні пристрої навчання – пристосування, апарати, пристрої,
стенди, моделі, машини або комплекси призначенні для пред'явлення
дидактичних матеріалів.
Технологія – грецького походження: techne – мистецтво, майстерність,
logos – наука, закон; наука про майстерність.
Технологія [грец. techne (мистецтво, майстерність) + logos (поняття,
навчання)] – сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих
процесів, а також самі технологічні процеси, при яких відбувається якісна
зміна оброблюваного об'єкту.
Технологія навчання – законовідповідна педагогічна діяльність, яка
реалізує науково обґрунтований проект дидактичного процесу і якій
притаманний більш високий ступінь ефективності, надійності та
гарантованості результату, ніж традиційним способам навчання.
Технологія навчання – сукупність засобів разом з набором методик, що
визначають порядок і способи застосування цих засобів в навчанні і вивченні з
метою забезпечення необхідного рівня якості управління вивченням.
Тренажерні технічні засоби – спеціалізовані навчально-тренувальні
пристрої, які призначені для формування первинних умінь і навиків.
Управління – діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію
контролю регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення
підсумків на основі достовірної інформації.
Утиліта – сервісна програма, що допомагає керувати файлами,
отримувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми,
забезпечувати ефективну роботу системи.
Файлова система – це набір специфікацій і відповідне їм програмне
забезпечення, що відповідають за створення, знищення, організацію, читання,
запис, модифікацію і переміщення файлової інформації, а також за керування
доступом до файлів і за керування ресурсами, що використовуються файлами.
Фасаад (façade) – зовнішній вигляд певного боку або частини споруди.
Пропорції та декор фасаду зумовлені функціональним призначенням споруди,
особливостями її просторового та конструктивного розв'язків. Вертикальні й
горизонтальні членування, ритмічні чергування елементів, пропорційний лад
часто відображають характер просторового розв'язку інтер'єрів та
конструктивні особливості, а образні характеристики посилюються вжитком
декоративних елементів.
Форм-фактор материнської плати – стандарт, що визначає розміри
материнської плати для персонального комп'ютера, місця її кріплення до
корпусу, розташування на ній інтерфейсів шин, портів вводу/виводу, сокета
центрального процесора (якщо він є) і слотів для оперативної пам'яті, а також
тип роз’єму для підключення блоку живлення.
Функція – вираз, згідно якого проводять деякі обчислення з
аргументами і визначають його числове значення. Варто зазначити різницю
між аргументами і параметрами функції. Змінні, що вказані в дужках після
імені функції є аргументами, і заміняються при обчисленні функції
значеннями, що в дужках. Змінні, що знаходяться в правій частині опису
функції є параметрами і повинні задаватися до визначення функції.

Юзабіліті (usability) – це напрям розвитку ергономічної думки,що
ставить за мету забезпечення комфортності спілкування з елементами
системи «людина – машина – середовище».
Ядро – сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують
реалізацію тестового діагностування системами.
ActionScript – це скриптова мова програмування, що дозволяє
запрограмовувати Adobe Flash-кліпи та додатки. ActionScript, як і JavaScript,
базується на ECMAScript стандарті скриптових мов, тому в обох мовах дуже
схожий синтаксис. Але у той час, коли DOM JavaScript'а взаємодіє із вікном
браузера, HTML-документами та формами, у ActionScript DOM працює із
флеш-кліпами, які можуть включати анімацію, аудіо, відео, текст та обробку
подій.
BIOS (від англ. Basic Input / Output System, базова система введення
/ виведення) – це набір програм невеликого розміру, до функцій яких входять
початкове тестування обладнання і забезпечення взаємодії компонентів
комп'ютера.
CPU Speed Professional – програма для професійного тестування
процесорів Intel і AMD. Після тестування CPU Speed Professional видає
результати реальної швидкості вашого центрального процесора (ЦП).
Flash файли – мультимедійна та програмна платформа використовувана
для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернетдодатків, які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash
Player.
FTP протокол (англійскою мовою File Transfer Protocol) – забезпечує
спосіб переміщення файлів між двома комп'ютерами і дозволяє абоненту
мережі Internet одержати у своє розпорядження безліч файлів. Користувач
одержує доступ до різних файлів і програм, що зберігається на комп'ютерах,
підключених до мережі. Програма, що реалізує цей протокол, дозволяє
встановити зв'язок з одним з безлічі FTP-серверів у Internet.
GIF – aнімація (Graphics Interchange Format) – формат обміну
зображеннями, восьми бітний растровий графічний формат, що використовує
до 256 чітких кольорів із 24-бітного діапазону RGB. Формат було розроблено
компанією CompuServe у 1987 році, і з того часу набув широкої популярності
у всесвітній павутині завдяки своїй відносній простоті та мобільності. Одними
із головних особливостей формату є підтримка анімації та прозорості.
NURBS – поверхні визначаються кривими, на які впливають «важкі»
контрольні точки. Крива слідує за точками (але не обов'язково дотикається до
них). Збільшення ваги точки притягне криву ближче до неї. NURBS є
насправді гладкими поверхнями, а не їхніми імітаціями за допомогою
маленьких плоских поверхонь. З очевидних причин цей метод підходить для
моделювання органіки.
POST (англійскою мовою Power-On Self Test) – процедура
самоперевірки при включенні персонального комп’ютера. До її складу входять
діагностичні програми виробників комп’ютерної техніки. Більшість відомих
виробників комп'ютерів (IBM, Compaq, Hewlett-Packard, Dell і т. д.)
випускають для своїх систем спеціалізоване діагностичне програмне

забезпечення, яке звичайно містить набір тестів, що дозволяють ретельно
перевірити всі компоненти комп'ютера.

