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ЗМІСТ 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: вул. Винниченка, 10; м. Тернопіль; 46018. 

 

b) Контактні телефони 

тел. факс (0352) 53-36-29 

тел. вн. (63) 270 

 

Приймальня декана 

тел. (0352) 53-36-29 

тел. вн. (63) 270 

 

c) Інформація про склад деканату 

Декан факультету: 

Струганець Борис Володимирович - доцент, кандидат педагогічних наук 

тел./факс (0352) 53-36-29 

e-mail: ipf@tnpu.edu.ua 

 

Заступник декана: Гевко Ігор Васильович - доцент, кандидат педагогічних наук 

тел.: (0352) 53-36-29 

Вчений секретар ради: Нагачевська Богдана Петрівна 

тел.: (0352) 53-36-29 

Голова методичної комісії: Сорока Тарас Петрович - доцент, кандидат 

педагогічних наук 

тел.: (0352) 43-57-65     

Диспетчер: Оліяр Наталія Євгенівна  

тел.: (0352) 43-57-65     

Методист вищої категорії: Блага Інна Миколаївна 

тел.: (0352) 53-36-29 

 

mailto:ipf@tnpu.edu.ua


d) Кафедри: 
КАФЕДРА Комп’ютерних технологій 

(Адреса. м.Тернопіль, вул. В. Винниченка 10,тел. (0352) 53-36-29). 

 

Склад кафедри: 

1. Горбатюк Роман Михайлович д. пед. н., професор, зав. кафедри 

2. Петрикович Юрій Ярославович к.т.н., доцент 

3. Рак Володимир Іванович к.пед.н., доцент 

4. Франко Юрій Павлович к.т.н., доцент 

5. Цідило Іван Миколайович к.пед.н., доцент 

6. Пальчик Андрій Олександрович к.т.н., асистент 

7. Сіткар Тарас Вікторович к.пед.н., асистент 

8. Чайківська Юлія Мирославівна асистент 

9. Гайдамаха Роман Мирославович асистент 

10. Гладюк Володимир Миколайович асистент 

11. Ящик Олександр Богданович асистент 

12.  Гайдамаха Марія Зіновіївна зав. лабораторією 

13.  Дидик Віктор Михайлович ст. лаборант 

14. Білий Василь Володимирович інженер І категорії 

15. Ковальський Тарас Ігорович інженер І категорії 

16.  Петлюк Олександр Володимирович інженер І категорії 

 

e) Координатор факультету: 

Сорока Тарас Петрович - кандидат педагогічних наук, доцент,  

вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль, 46018, кафедра технологічної освіти та 

охорони праці інженерно-педагогічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

e-mail: tehnolog@tnpu.edu.ua; www.tnpu.edu.ua тел. (0352) 43-57-65 
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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» 

Спеціальність: 7.01010401 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»  

Термін навчання – 1 рік 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)  

Кафедра комп’ютерних технологій розташована в корпусі інженерно-

педагогічного факультету. В розпорядженні кафедри знаходяться приміщення 

загально площею 261 м
2
. з них навчальні лабораторії 230 м

2
. та одне 

приміщення площею 31 м
2
. 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 AutoCAD 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, 

ЩОВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, 

СПОСОБИОЦІНЮВАННЯ 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 індивідуально-

спрямований 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 навчально-

дослідницького, 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. 

Дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, 

творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на 

завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення 

теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні 

конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих 

завдань. 

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 кредитно-

модульної 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. 

Добре 
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні 

навички в конструюванні змісту навчального матеріалу, 

проте допускає дві-три несуттєві помилки які виправлені 

самостійно за допомогою викладача 

Задовільно 

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. 

Незадовільно 
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 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 



6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

Напрям підготовки0101 Педагогічна освіта 

 

 



Галузь підготовки (для ОКР “Спеціаліст”): 0101 Педагогічна освіта 

Професійна орієнтація – інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

та виробництві за циклами підготовки (нормативних та вибіркових) 

 

Предмет: Інтелектуальна власність 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою курсу є вивчення і систематизація відомостей про 

систему правової охорони інтелектуальної власності, що включає об’єкти та 

суб’єкти права інтелектуальної власності, структуру державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності, законодавче поле у цій сфері. 

Основні завдання курсу: набуття студентами системи знань 

інтелектуальної і промислової власності у винахідницькій та патентно-

ліцензійній роботі, міжнародного співробітництва в області інтелектуальної 

власності, авторського права та суміжних прав, а також системи патентної 

інформації; навичок у роботі з нормативно-правовими актами, патентною 

документацією при оформленні матеріалів заявки на об’єкт промислової 

власності, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності а також авторського і 

суміжного права; уміння використовувати на практиці нормативно-правові акти 

при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої 

продукції, проводити  патентні дослідження у визначеній галузі науки. 

Основні теми курсу: Система інтелектуальної власності. Набуття прав на 

об'єкти права інтелектуальної власності. Комерціалізація об'єктів права 

інтелектуальної власності. Управління правами інтелектуальної власності. 

Захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні поняття 

системи інтелектуальної власності, законодавство України та міжнародне 

законодавство в сфері інтелектуальної власності, державну систему управління 

інтелектуальною власністю. 

Студент повинен вміти: оформляти матеріали заявок на винаходи (корисні 

моделі), промислові зразки, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), 

об’єкти авторського права і суміжних прав. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Охорона праці в галузі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета курсу - сформувати у майбутніх фахівців (спеціалістів та 

магістрів) уміння та компетенцій для забезпечення ефективного управління 

охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-

технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні 

нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

студенти за відповідними напрямами підготовки, мають бути здатними 

вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та 

володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці: 



у науково-дослідній діяльності: 

– готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, 

загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

– здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях. 

у технологічній діяльності: 

– обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); 

– участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 

– розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних 

випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві. 

в організаційно-управлінській діяльності: 

– впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 

– здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та 

управлінських функцій; 

– здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці; 

– управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві; 

– впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень 

з охорони праці у виробничому колективі. 

у проектній діяльності: 

– розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і 

режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних 

технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

у педагогічній діяльності: 

– розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці. 

у консультаційній діяльності: 

– надання допомоги та консультації працівників з практичних питань 

безпеки праці; 

– готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет:Методологічні засади професійної освіти 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із системою методів і 

форм, засобів і видів пізнання та перетворення дійсності, з організацією 

наукового дослідження і практичної діяльності людини. 

Основні завдання курсу: формування у студентів знань щодо теоретико-

методологічних основ професійної освіти; використання різних видів 

системного аналізу до вивчення педагогічних явищ та процесів, методології та 

методів науково-педагогічних досліджень; визначення шляхів удосконалення 

діяльності педагогічних систем, особливостей побудови професійної кар’єри. 



Основні теми курсу: основи методології науки; педагогіка як наука та 

галузь практичної діяльності; суб’єкти педагогічної системи; система освіти 

України; педагогічний процес та його компоненти; основи побудови 

професійної кар’єри; методологія і методи науково-педагогічних досліджень. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні 

категорії педагогіки, її місце в системі інших наук, сутність поняття 

«педагогічна система»; характеристику професійно-технічної освіти та ПТНЗ; 

системно-структурний і діяльнісний підходи до навчання; структуру 

педагогічної діяльності інженера-педагога. 

Студент повинен вміти: аналізувати взаємодію педагогічної теорії і 

практики; формулювати об’єкт, предмет, мету і завдання педагогічного 

дослідження; вибирати методи дослідження згідно його цілей і завдань; 

аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку професійно-технічної освіти та 

інженерно-педагогічної професії; прогнозувати й аналізувати шлях розвитку 

кар’єри інженера-педагога; аналізувати професіограму інженера-педагога; 

аналізувати види і структуру діяльності інженера-педагога. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Інтелектуальні технології управління прийняття рішень 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 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 

NeuralNetworksToolbox середовища MATLAB. 



Форма контролю: іспит 

 

Предмет: Інтерактивні графічні пакети 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація:Мета курсу: формування у студентів знань та умінь в області 

використання програмних пакетів для створення статичної графіки та анімації у 

середовищі AdobeFlash CS4; оптимізації та збереження у файли двовимірної 

анімованої комп’ютерної графіки; набуття теоретичних та практичних навиків 

для розміщення Flash-анімації у web-сайтах. 

Основні завдання курсу: вивчення програмного продукту AdobeFlash та  

набуття практичних навиків реалізації прикладних дизайнерських і художніх 

проектів в області створення динамічних інтерактивних зображень, опанування 

методів і засобів опрацювання подій у інтерактивних зображеннях та 

використання їх для дизайну web-сайтів. 

Основні теми курсу: Основні принципи роботи у Flash; Робота зі 

статичною графікою; Робота з текстом; Робота з анімованою графікою; 

Публікація та експорт Flash-документів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію анімації 

руху об’єкта; теорію використання символів для побудови інтерактивних 

зображень; принципи опрацювання подій; синтаксис мови Actionskript та її 

використання. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: створювати та 

редагувати анімаційні ролики; керувати рухами об'єктів, їх траєкторіями та 

часовими параметрами у анімаційному ролику; розробляти скелети рухомих 

моделей; здійснювати прив'язку об'єктів до подій та керувати ними; 

використовувати Actionscript для створення інтерактивних мультимедійних 

додатків. 

Форма контролю: іспит 

 

Предмет: Редакційно-видавничі системи 

Статус: вільного вибору 

Рік, семестр: 1 рік, 1 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 умовно-

друкарських 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: Інтернет технології та телекомунікації 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 1 рік, 1 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. 



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: іспит 

 

Предмет: Комп’ютерно-аналітична діяльність 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 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 СУБД Access для збереження та обробки техніко-економічних 

даних та даних навчального процесу і вміти їх застосовувати; мати загальні 

уявлення про статистичну обробку та аналіз техніко-економічних даних та 

даних навчального процесу засобами Excel; мати загальні уявлення про 

змістовну постановку задачі регресійного аналізу техніко-економічних 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: залік 

 

Предмет: Інформаційні технології в освіті 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає у формуванні об’єму знань про технології 

створення (методику проектування і інструментальні середовища для 

автоматизації підготовки) комплексів методичних і програмно-інформаційних 

засобів комп'ютерної підтримки процесу навчання. 

Основні завдання курсу – вивчення методів проектування електронних 

навчальних ресурсів та засобів розробки програмних додатків для автоматизації 

контролю рівня засвоєння навчального матеріалу; вивчення технологій 

використання соціальних сервісів для організації навчального процесу.  

Основні теми курсу: методика проектування комплексів автоматизованих 

дидактичних засобів; ергономічні вимоги до електронних навчальних ресурсів; 

проектування основних компонентів автоматизованих навчальних курсів 

(АНК); засоби створення навчальних додатків для контролю рівня засвоєння 

матеріалу; створення освітнього сайту засобами Joomla, використання WEB-2 

технологій у навчальному процесі. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: призначення і 

функції автоматизованих навчальних систем; принципи створення і 

використання електронних навчальних матеріалів; сучасні методи і засоби 

розробки інформаційних освітніх ресурсів; методи структуризації і компоновки 



електронних підручників; технології формування інтерактивного середовища і 

дизайну інтерфейсу користувача електронних підручників.  

Студент повинен вміти: формувати модульну структуру електронного 

навчального ресурсу; використовувати WEB-технології в процесі створення 

електронних посібників; створювати освітні сайти засобами Joomla; 

застосовувати програмні комплекси для формування модулів контролю рівня 

засвоєння матеріалу; застосовувати соціальні сервіси у представленні 

навчального матеріалу. 

Форма контролю:залік 

 

Предмет: Тривимірне моделювання та анімація 

Статус:  вільного вибору 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою курсу є формування знань та умінь в області 

використання програмних пакетів для моделювання тривимірних об’єктів та 

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 та 

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: Проектування та експлуатація інформаційних систем 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 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: Цивільний захист 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета: 

– ознайомити з системою Цивільного захисту України та її завданнями; 

– формувати вмінь та навичок правильно  класифікувати надзвичайні 

ситуації за масштабами поширення, видом та часом протікання; 

– вчити вмінню прогнозувати ймовірність виникнення надзвичайних 

ситуацій, запобігати їх виникненню, визначати засоби і способи захисту людей; 

– навчити  вмінню оцінювати обстановку при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій, розв'язанні типових задач прогнозування обстановки та 

прийняття оптимальних рішень на мінімізацію їх наслідків; 

– формуванні організаційно – методичних навичок проведення занять в 

школі з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини; 

– виховання впевненості щодо застосування  та ефективності отриманих 

знань, вмінь та навичок з курсу Безпека життєдіяльності. 

Завдання:  Мати компетенцію з організації роботи за правилом, зразком, 

інструкцією, алгоритмом дій тощо з реалізації заходів за планами з 

попередження і реагування на НС в різних режимах діяльності єдиної системи 

цивільного захисту. 

Володіти основами розробки планів реагування на НС; інженерно-

технічних заходів ЦЗ у своїй галузі; галузевих норм та правил безпеки об’єктів і 

продукції (робіт, послуг) з урахуванням ризику виникнення НС. 

ЗМ1. Моніторинг та визначення рівня небезпеки надзвичайних ситуацій 

ЗМ2. Планування, організація та проведення заходів цивільного захисту 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Організація дослідницької діяльності 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 



Анотація:Метою курсу є підготовка студентів до проведення досліджень 

з проблем дидактики, виховання, інших галузей науки, залучення їх до 

планових досліджень кафедр, науково-дослідних лабораторій. 

Завдання: вивчення теоретичних наукових досліджень; підготовка до 

пошукової, дослідницької, творчої діяльності; формування вмінь і навичок 

застосування методів наукового дослідження у процесі розв’язання практичних 

задач; поєднання навчально-виховного процесу з науковими пошуками. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: значення науково-

дослідної роботи у підготовці майбутнього фахівця; етапи наукових 

досліджень; методи досліджень; способи групування даних; особливості 

оформлення результатів. 

Студенти повинні вміти: здійснити обґрунтований вибір теми 

дослідження; вивчити стан досліджуваної проблеми; сформулювати положення 

наукового апарату дослідження, спланувати та провести експериментальне 

дослідження; здійснити інтерпретацію даних та їх математичну обробку; 

сформулювати висновки та оформити результати досліджень. 

Форма контролю:залік 

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО 

ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Кваліфікаційна характеристика спеціаліст 

Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта  

Спеціальність:7.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології 

Кваліфікація: інженер-педагог 

Інженер-педагог є професійно-педагогічним працівником установи 

професійної освіти, який виконує функції професійного навчання і виховання 

учнів. Він забезпечує виконання вимог державного освітнього стандарту, 

навчального плану, програми виробничого навчання, безпосередньо відповідає 

за рівень професійної підготовки, дотримання норм і правил безпечного 

здійснення роботи з учнями. 

Одержавши освітній рівень спеціаліста і кваліфікацію інженер-педагог, 

спеціаліст даного профілю підготовлений для організації і проведення 

підготовки робочих професій, для здійснення перепідготовки і підвищення 

кваліфікації робітників і персоналу; науково-виховної роботи в середніх 

спеціальних навчальних закладах при підготовці інженерно-педагогічних 

кадрів. Інженер-педагог направляється для роботи в професійно-технічні 

училища, міжшкільні і галузеві учбово-виробничі комбінати, середні спеціальні 

навчальні заклади, відділи технічного навчання виробництв (об'єднань). 

 

Перелік можливих посад інженера-педагога 

 

 

№ 

п.п. 

Системи організації 

професійної діяльності 

Перелік посад 



1 Система професійної освіти 

(початкової і середнього рівня) 

Викладач інформатики і комп'ютерних 

технологій 

Викладач спеціальних комп'ютерних 

дисциплін 

Заступник директора по навчально-

виховній роботі 

Директор професійного навчального 

закладу 
2 Система підвищення 

кваліфікації працівників 

професійно-технічної освіти 

(майстрів виробничого 

навчання) 

Викладач інформатики і комп'ютерних 

технологій, спеціальних комп'ютерних 

дисциплін 

3 Виробництво, відділ 

технічного навчання 

Викладач (інструктор) професійної 

комп'ютерної підготовки 

 

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА 

КАФЕДРІ 

 

Авторське право – економіко-правовий інститут, що регулює відносини 

з приводу створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, 

виражених в усній,письмовій або іншій об’єктивній формі, що унеможливлює 

їх відтворення  

Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора, або прізвища 

першого автора, або першого слова заголовка видання і двозначного числа (від 

01 до 99), яке відповідає першим двом літерам прізвища автора книги чи назви 

видання (якщо книгу писав колектив авторів). Місце розміщення шифру 

зберігання — верхній лівий кут титульного аркуша.  

Автоматизована навчальна система – узгоджена сукупність 

навчальних матеріалів, засобів їх розробки, зберігання, передачі і доступу до 

них, призначена для навчальних цілей і заснована на використанні сучасних 

інформаційних технологій. 

Анімація (animation) – вид кіномистецтва, твори якого створюються 

шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна мультиплікація) 

або об'ємних (об'ємна мультиплікація) об'єктів. Ці твори називають 

анімаційними або мультиплікаційними фільмами (мультфільмами). 

Анімація (animation) – вид кіномистецтва, твори якого створюються 

шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна мультиплікація) 

або об'ємних (об'ємна мультиплікація) об'єктів. Ці твори називають 

анімаційними або мультиплікаційними фільмами (мультфільмами). 

Асоціація – найбільш загальне й істотне відношення, що встановлює 

наявність  зв'язків між поняттями без уточнення   їхнього змісту   і розмірів. 

Банер (banner) – графічне зображення рекламного характеру. Банери 

розміщують для залучення потенційних клієнтів або для формування іміджу. 



Видавництво – це створене у відповідній організаційно-правовій формі 

підприємство, головним змістом діяльності якого є підготовка, випуск і 

реалізація різних видів друкованих, електронних та комбінованих видань. У 

світовій практиці існують різні типи сучасних видавництв та їх систем. 

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності 

людини в будь-якій сфері технології. 

Глосарій (словник, довідник) – ресурс, призначений для перегляду 

тлумачень й визначень ключових понять і термінів, що зустрічаються в 

навчальному матеріалі.  

Дослідження операцій – це теорія використання наукових кількісних 

методів для прийняття найкращого рішення у різних галузях діяльності 

людини. Ця наука дає об’єктивні, кількісні рекомендації по управлінню 

цілеспрямованими діями людини. 

Експертні системи (англ. expert system) – комп’ютерні системи, що 

здатні частково замінити фахівця-експерта у вирішенні проблемної ситуації. В 

інформатиці експертні системи розглядаються спільно з базами знань як моделі 

поведінки експертів у визначеній області знань з використанням процедур 

логічного виведення і прийняття рішень, а бази знань – як сукупність фактів і 

правил логічного виведення у обраній предметній області діяльності. 

Елемент системи – найпростіша складова частина системи, яку умовно 

розглядають як неподільну. 

Електронний навчальний комплекс – складна дидактична система, яка 

може поєднувати в собі функції автоматизованих навчальних і контролюючих 

систем, моделюючих програм та інших програмних засобів, функціонування 

якої підтримує навчально-виховний процес засобами інформаційних 

технологій. 

Знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги одних 

осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. 

Інформаційна система – система, що  виконує  збирання, обробку, 

збереження і виробництво інформації з використанням автоматизованих 

 процесорів і людей. 

Інформаційна модель – модель системи, у якій відображається 

структура даних і зв'язків з об'єктами, що їй користуються. 

Інтелектуальна власність – система відносин, що виникають з приводу 

привласнення ідеальних об’єктів, виражених в об’єктивованих інтелектуальних 

продуктах, втілених у науково-технічних, літературних та мистецьких творах. 

Інтелектуальна система – це технічна або програмна система, здатна 

вирішувати задачі, що традиційно вважаються творчими та належать 

конкретній предметній області, знання про яку зберігаються в пам’яті такої 

системи. Структура інтелектуальної системи включає три основні блоки – базу 

знань, вирішувач і інтелектуальний інтерфейс. 

Інтелектуально-інформаційні системи – комплекс програмних, 

лінгвістичних і логіко-математичних засобів для реалізації основної задачі – 

здійснення підтримки діяльності людини та пошуку інформації в режимі 

активного діалогу на природній мові.  

Інтелектуальні технології управління прийняття рішень – це наукова 

дисципліна, в рамках якої розробляється та удосконалюється сукупність 



методів та засобів для створення інтелектуальних систем, що призначені для 

пошуку кореляцій, тенденцій, взаємозв’язків і закономірностей між даними, 

підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, розпізнавати ситуації, 

підтримувати інформаційну цілісність і безпечність баз даних і баз знань, мета 

знань, видобувати, узагальнювати та набувати знання для розширення області 

застосування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень 

переміщуючи їх за межі сфери оперативного управління в область підтримки 

прийняття керуючих рішень.  

Інформаційні технології навчання – сукупність методів і технічних 

засобів збору, організації, зберігання, обробки, передачі, і представлення 

інформації, що розширює знання людей та розвиває їх можливості в задачах 

управління технічними і соціальними процесами. 

Комп'ютерно-аналітична діяльність – застосування математичних, 

кількісних методів для обґрунтування рішень у всіх областях цілеспрямованої 

людської діяльності. 

Ключовий кадр (key frame) – в анімації і кіно представляють собою 

зображення, яке визначає початкову та кінцеву точки будь-якого плавного 

переходу. Послідовність ключових кадрів визначає, які рухи глядач побачить, у 

той час як положення ключових кадрів на плівці, відео або анімації визначає 

терміни руху тому, що тільки два або три ключових кадра за проміжок секунди 

створюють ілюзію руху, решта кадрів наповнені проміжними зображеннями. 

Логотип – комбінація початкових букв, що являє собою скорочену назву 

якої-небудь установи, підприємства, фірми тощо; постійний словесний, 

образотворчий або об’ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами 

або без них, що є емблемою телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої 

особи; зображення або малюнок, який використовується людиною, групою або 

компанією, щоб відзначити ким вона є. 

Модель (від лат. modulus – міра, аналог, зразок) – відтворення чи 

відображення об'єкту, задуму (конструкцій), опису чи розрахунків, що 

відображає, імітує, відтворює принципи внутрішньої організації або 

функціонування, певні властивості, ознаки чи(та) характеристики об'єкта 

дослідження чи відтворення (оригіналу). 

Моделювання – це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується 

на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього 

(моделлю). 

Методологія науки – вчення про принципи побудови, форми і способи 

науково-пізнавальної діяльності. 

Метод SADT – це сукупність правил і процедур, призначених для 

побудови функціональної моделі предметної області, яка відображає 

функціональну структуру, функції і дії, а також зв'язки між ними. 

Надійність програмної системи – це здатність системи зберігати свої 

властивості (безвідмовність, стійкість і ін.) у процесі  перетворення  вихідних 

даних у результати протягом визначеного проміжку часу за певних умов   

експлуатації. 

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. 

Примітиви – моделювання за допомогою простих геометричних фігур 

(кулі, циліндри, конуси тощо), які використовуються як цеглинки при побудові 

складніших об'єктів. Перевагою методу є швидка та легка побудова, а також те 

що моделі є математично визначені і точні. Підходить до технічного 

моделювання і менше для моделювання органіки. Деякі програми можуть 

рендерити з примітивів напряму, інші використовують примітиви тільки для 

моделювання, а пізніше конвертують в петлі для подальшої роботи або 

рендеринга. 

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі 

художнього конструювання. 

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. 

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. 

Релевантність – міра відповідності змісту знайденої сторінки до запиту 

користувача. 

Сервер – це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає 

користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси 

Система – множина взаємопов’язаних елементів, відокремлена 

від середовища і яка взаємодіє з ним, як ціле. 

Система освіти – це сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх 

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. 

Соціальні сервіси (Web-2 технології) – мережеве програмне 

забезпечення, яке забезпечує налагодження соціальної взаємодії, тобто 

дозволяє користувачам спільно діяти – обмінюватися інформацією, зберігати 

посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації. 

До основних типів їх можна віднести:  соціальні пошукові системи; засоби для 

збереження закладок; соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів; 

блоги; технології wiki та соціальні геосервіси. 

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 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0


з метою його ідентифікації користувачами як усередині країни, так і за 

рубежем, а також для бібліографічного опрацювання та статистичного обліку. 

Систе ма керува ння вмістом (Content Management System, CMS) –

програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних 

ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах. 

Управління – діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію 

контролю регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення 

підсумків на основі достовірної інформації. 

Хостинг – послуга, що надає дисковий простір для розміщення фізичної 

інформації на сервері 

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. 

DNS (Domain Name System) – це комбінація з імен доменів (підмереж) на 

шляху до комп'ютера, розділених крапками; розподілена система перетворення 

імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу 

Flash файли – мультимедійна та програмна платформа використовувана 

для авторської розробки векторної графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-

додатків, які можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash 

Player. 

XML (Extensible Markup Language) –  Розширена мова розмітки 

запропонована консорціумом World Wide Web стандарт побудови мов розмітки 

ієрархічно структурованих даних для обміну між різними програмними 

продуктами, зокрема, через Інтернет. XML документ складається із текстових 

знаків, і придатний до читання людиною. 

RFC – документи, які є коментарями до якого-небудь стандарту (назва 

стандарту із зазначенням порядкового номеру) 

SOAP – протокол для відправлення повідомлень по протоколу HTTP і 

іншим Internet –протоколам, являється одним із 3 веб-стандартів, які 

забезпечують роботу веб-сервісів 

WSDL – мова для опису програмних інтерфейсів веб-сервісів 

UDDI – стандарт для індексації веб-сервісів 

XML (eXtensible Markup Language) – рекомендована W3C мова розмітки; 

текстовий формат, призначений для зберігання структурованих даних, для 

обміну інформацією між програмами, а також для створення на його основі 

спеціалізованих мов розмітки; спрощена підмножина мови SGML 

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. 



3D моделювання – у комп'ютерній графіці це процес розробки 

математичного представлення будь-якої тривимірної поверхні об'єкта за 

допомогою спеціалізованого программного засобу. 3D модель може бути 

відображена у вигляді двовимірного зображення за допомогою процеса, що 

називається 3D рендеринг або використана для побудови на комп'ютері 

симуляції фізичного явища. 3D моделі можуть створюватись вручну або 

автоматично. Виготовлення моделей вручну є подібним до створення 

скульптури в пластичному мистецтві. 

 

 


