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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 
 

a) Адреса: 

 

навчальний корпус ТНПУ № 4,  

вул. В. Винниченка,10,  

м. Тернопіль,  

46018 

 

b) Контактні телефони: 

Приймальня декана 

тел (+380352)53-36-12 

 

c) Інформація про склад деканату: 

Декан - Громяк Мирон Іванович 

Секретар деканату Тесельська Наталія Олекандрівна 

 

d) Кафедри: 

 

Кафедра математики 

 

Лотоцький 

Володимир Андрійович 

зав.каф. 

доцент, к.ф.-м.н. 

Громяк 

Мирон Іванович 

декан,доцент, 

к.ф.-м.н. 

Качурівський 

Роман Ігорович 

асистент, 

к.ф.м.н. 

Стаднік 

Тарас Миколайович 
асистент 

Чорний 

Віктор Зіновійович 
доцент, к.ф.-м.н. 

Хохлова 

Лариса Григорівна 
Доцент, к.ф.-м.н. 

Кодлюк 

Тетяна Іванівна 

асистент, 

к.ф.м.н. 

Вовчук 

Наталія Іванівна 
ст. лаб. 

Підручна 

Маорія Ввасилівна 

доцент 

к. пед.н. 

Волчаста 

Марія Миколаївна 

доцент 

к. пед..н. 

Галан 

Василь Данилович 

Доцент, 

к.ф.-м.н. 

Кравчук 

Василь Ростиславович 

Доцент, 

к.ф.-м.н. 

Легкар 

Ярослава Онуфріївна 
лаб. 



Моховик 

Олександр Васильович 
асистент 

Русіна 

Людмила Володимирівна 
асистент 

Тадеєв 

Василь Олександрович 

доцент 

к. тех.н. 

 

Кафедра фізики: 

 

Кафедра інформатики 

Дідора 

Тарас Дмирович 

кандидат фіз.-мат. наук, 

доцент,зав. кафедри 

Басістий 

Павло Васильович 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Бачинський 

Юрій Григорович 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Дрогобицький 

Юрій Володимирович 

кандидат фіз.-мат. наук, 

викладач 

Корсун 

Ігор Васильович 

кандидат пед. наук, 

викладач 

Мацюк 

Віктор Михайлович 

кандидат пед. наук, 

доцент 

Мохун 

Сергій Володимирович 

кандидат технічних наук, 

доцент 

Чопик 

Павло Іванович 
асистент 

Балик 

Надія Романівна. доц. канд. пед. наук. 

Василенко 

Ярослав Пилипович асистент 

Грод 

Інна Миколаївна доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Грод 

Іван Миколайович доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Мартинюк 

Сергій Володимирович доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Шмигер 

Галина Петрівна доц. канд. хіміко-біологічних наук. 

Струк 

Оксана Олегівна доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Струк 

Сергій Петрович асистент. 

Галан 

Віра Іванівна асистент. 

Скасків 

Ганна Михайлівна асистент. 

Габрусєв 

Валерій Юрійович доц. канд. пед. наук. 

Карабін 

Оксана Йосипівна викладач, канд. пед. наук. 



 

 

Вельгач 

Андрій Володимирович доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Лещук 

Світлана Олексіївна доц. канд. пед. наук. 

Генсерук 

Галина Романівна доц. канд. пед. наук. 

Олексюк 

Василь Петрович доц. канд. пед. наук. 

Дудін 

Олександр Валерійович асистент канд. технічних наук. 

Маланюк 

Надія Богданівна асистент. 

Мандзюк 

Віктор Іванович асистент. 

Романишина 

Оксана Ярославівна викладач, канд. пед. наук. 



Кваліфікації (освітня і професійна) 
Навчання на факультеті здійснюється за такою системою: 

Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом перших двох років 

студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Після 

другого курсу, продовжуючи вивчати обов’язкові дисципліни державного стандарту, кожен 

студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає певний 

блок дисциплін за вибором студента). 

По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного 

напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра (з математики, з фізики, з інформатики) і можуть продовжити навчання на другому 

ступені. 

На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного 

рівня “спеціаліст”, або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. 

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку фахівця 

з повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових 

кваліфікацій. 

До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньо-

кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі 

передбачає підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій 

середній школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” після захисту 

магістерської кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної 

спеціальності і викладача. 

Випускники фізико-математичного факультету, які проявили здібності до науково-

дослідної роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість продовжити 

навчання в аспірантурі.  

 

  



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: 0403   системні  науки та кібернетика  

Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика 

Термін навчання — 4 роки 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 25 осіб 

 

Галузь знань: 0403   системні  науки та кібернетика  

Напрям підготовки: 7.04030201 Інформатика 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 20 осіб 

 

Галузь знань: 0403   системні  науки та кібернетика  

Напрям підготовки: 8.04030201 Інформатика 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 5 осіб 

 

  



4. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

План напряму підготовки 6.040302 Інформатика 

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр 

 

№ 

п/п 
НАЗВИ  ДИСЦИПЛІН 

Форми 

підсумкового  

контролю 

Обсяг роботи студентів 
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Л
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о
р
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р
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1 
Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
                    

 Норматина частина циклу           

1 ГСЕ 01. Історія української культури 1   72 2 8 16  8 40 

2 ГСЕ 02. Історія України 2   108 3 18 18  11 61 

3 ГСЕ 03. Іноземна мова 3 1, 2  180 5  90  18 72 

4 
ГСЕ 04. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
5 3, 4  108 3 18 54  11 25 

5 ГСЕ 05. Філософія 5   108 3 20 16  11 61 

6 ГСЕ 06. Політологія  8  72 2 12 12  8 40 

7 
ГСЕ 07. Фізичне виховання (позакредитна 

дисципліна) 
 2, 4  216 6 

    
 

 Варіативна частина циклу           

8 ГСЕ 08. Правознавство  3  72 2 12 12  8 40 

9 ГСЕ 09. Релігієзнавство  4  72 2 12 12  8 40 

10 ГСЕ 10. Економічна теорія  6  72 2 12 12  8 40 

11 ГСЕ 11. Естетика і естетика  6  72 2 12 12  8 40 

12 
ГСЕ 12. Ситуативно-побутова іноземна 

мова 
 6  72 2 12 12  8 40 

 Всього за цикл    792 26 92 226 10 83 379 

2 
Цикл математичної, природничо-

наукової підготовки 
                    

 Норматина частина циклу           

1 МПН 01. Математичний аналіз 1,3 2  432 12 108 108  44 172 

2 МПН 02. Алгебра та геометрія 3 1, 2  288 8 72 72  29 115 

3 МПН 03. Фізика  4, 5  180 5 54 26 28 18 54 

4 МПН 04. Основи мікроелектроніки  6  144 4 36  36 15 57 

5 
МПН 05. Теорія ймовірностей та мат. 

статистика 
5   180 5 36 54  18 72 

6 МПН 06. Основи медичних знань  7  54 1,5 10 12  6 26 

7 МПН 07. Основи екології  8  54 1,5 10 12  6 26 

 Варіативна частина циклу           

8 МПН 08. Диференціальні рівняння 4   108 3 18 36  11 43 



9 МПН 09. Функціональний аналіз  5  108 3 36 18  11 43 

10 МПН 107. Теорія керування  7  108 3 36  36 11 43 

11 
МПН 11. Методи оптимізації та 

дослідження операцій 
6   216 6 12 18 54 22 86 

12 МПН 12. Математична економіка  8  72 2 12  24 8 28 

 Всього за цикл    1944 54 446 186 100 199 765 

3 
Цикл професійної та практичної 

підготовки 
                    

 Норматина частина циклу           

1 ПП 01. Загальна психологія 2   144 4 26  22 15 81 

2 ПП 02. Вікова і педагогічна психологія  3  126 3,5 24  18 13 71 

3 ПП 03. Етика і психологія сімейного життя  3  36 1 14   4 18 

4 ПП 04. Педагогіка 3 2  108 3 28 20 8 11 41 

5 ПП 05. Історія педагогіки  4  108 3 24 12  11 61 

6 ПП 06. Вступ до спеціальності  1  36 1 8 10  4 14 

7 ПП 07. Основи педагогічної майстерності  6  72 2 8 16  8 40 

8 ПП 08. Методика навчання інформатики 7, 8  8 360 10 54 54 72 36 144 

9 ПП 09. Вікова фізіологія  1  54 1,5 12 16  6 20 

10 ПП 10. Валеологія  1  54 1,5 10 8 10 6 20 

11 ПП 11. Основи охорони праці 7   54 1,5 18   6 30 

12 ПП 12. Безпека життєдіяльності  2  54 1,5 10 8  6 30 

13 ПП 13. Основи інформатики 1 2  252 7 36 18 54 26 118 

14 ПП 14. Комп'ютерні мережі та Інтернет 3 2  180 5 26  72 18 64 

15 
ПП 15. Інформаційно-комунікаційні 

технології 
 5, 6  288 8 36  108 29 115 

16 ПП 16. Програмування 
4, 5, 

6 
3 6 576 16 72  216 58 230 

17 
ПП 17. Архітектура комп'ютерів та 

кофігурування компютерних систем 
2   180 5 32  60 18 70 

18 
ПП 18. Математична логіка і теорія 

алгоритмів 
6   180 5 36 54  18 72 

19 ПП 19. Методи обчислень 8 7  180 5 36  62 18 64 

20 ПП 20. Дискретна математика 3   234 6,5 36 80  24 94 

21 ПП 21. Комп'ютерне моделювання  8  108 3 18  36 11 43 

22 ПП 22. Навчальна практика  1,4,6,7  162 4,5      

23 ПП 23. Педагогічна практика 8 7  486 13,5      

 Варіативна частина циклу           

24 ПП 24. Операційні системи 2 1  180 5 36  54 18 72 

25 ПП 25. Основи теорії графів   4  108 3 18  36 11 43 

26 ПП 26. Бази даних та інформаційні системи 4    180 5 18  72 18 72 

27 
ПП 27. Програмне забезпечення 

комп’ютерних систем 

  1 
 216 6 36  72 22 

86 

28 ПП 28. Аналіз алгоритмів 7    108 3 18  36 11 43 

29 ПП 29. Освітні технології   7 8 108 3 16 20  11 61 

30 
ПП 30. Методика виховної роботи в літніх 

оздоровчих таборах 
  3 

 36 1 4 8  4 
20 



31 ПП 31. Комп'ютерна графіка   4  108 3 18  36 11 43 

32 ПП 32. Web-програмування 7 6  144 4 24  48 15 57 

33 ПП 33. Системне програмування   8  54 1,5 10  18 6 20 

34 ПП 34. Сервісні програми   3  72 2 12  24 8 28 

35 ПП 35. Теорія інформації і кодування   5  72 2 12  24 8 28 

36 
ПП 36. Практикум розв’язування задач з 

інформатики 
  5 

 72 2 12  24 8 
28 

37 
ПП 37. Програмування для мобільних 

платформ 
  8 

 72 2 12  24 8 
28 

38 ПП 38. Сучасні технології документообігу   5  90 2,5 16  30 9 35 

39 ПП 39. Основи .NET-технологій   8  108 3 18  36 11 43 

 Всього за цикл    5760 160 790 270 900 525 2147 

  Підготовка бакалавра       8496 240 1658 682 1010 807 3291 

  Кількість екзаменів 29                   

  Кількість заліків   56                 

  Кількість курсових робіт (всього)     2               

 Комп'ютерна практика   1,4,6,7 162 4,5      

 Практика в літніх оздоровчих таборах   5 36 1      

 Пропедевтична практика   7 108 4,5      

 Педагогічна практика   8 324 9      

 
Державна атестація (державний екзамен з 

інформатики і методика навчання 

інформатики; кваліфікаційна робота) 
  8 36 1      

 

 

  



5. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 





 
  



6. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

напрям підготовки 6.040302 Інформатика 

освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр 

 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Нормативні дисципліни 

Дисципліна: Історія України. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу з 

найдавніших часів до сучасності.  

Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати події 

та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові 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. 

Зміст дисципліни. Історія території. Історії титульного етносу, Історія державотворення. 

основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення східнослов’янських 

племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів київських князів; 

характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та порівнювати внутрішню і 

зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки внутрішньої та зовнішньої 

політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості міського та сільського життя 

мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та станових груп; описувати повсякденне 

життя різних верств Київської держави; висловлювати ставлення до історичних діячів доби, 

судження про доленосні події доби. 

 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин- 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (2), підсумковий контроль — 

екзамен 

 

Дисципліна: Філософія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: ознайомлення 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. 

Завдання: сформувати 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.  

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин  — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 



Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

екзамен 

 

Дисципліна: Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2, 3 рік, 3, 4, 5 семестри. 

Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.  

Завдання: 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. 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин  — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — залік, 

екзамен 

 

Дисципліна: Історія української культури. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури, ознайомлення 

з головними проблемами історико-культурного процесу в Україні в світовому і європейському 

контексті.  

Завдання: вивчити сучасні інтерпретації історії культури та історичні умови їх 

функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші події, явища, персоналії українського 

культурного процесу; сформувати уявлення про етнічні та національні культури народів на 

території України, проблемні, суперечливі питаннях українського культурного процесу.; 

самостійно написати реферат (виконати ІНДЗ) на визначену тему з історії української культури; 

вміти написати звіт про екскурсію до художнього музею; визначити структурно-морфологічні 

особливості української культури. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, ІНДЗ (реферат, звіт про 

екскурсію), підсумковий контроль  — екзамен 

 

Дисципліна: Політологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й 

відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; засвоєння 

студентами основних політичних понять і категорій.  

Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем 

політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів на 

політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі політико-

правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, першооснови, причин і 

джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання високої політичної культури, 

поваги до загальнодемократичних надбань людської цивілізації; формування навичок 

знаходити і критично оцінювати потрібну інформацію з минулого та сьогодення України; 

застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — залік 

 

Дисципліна: Іноземна мова. 



Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1,2 рік, 1,2,3 семестри. 

Мета: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є 

комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають 

стандарту В2.  

Завдання: оволодіти 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.  

Тривалість: 5 кредити ЕСТS / 180 години  — 18 тижнів, 10 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — залік, 

екзамен 

Вибіркові дисципліни 

Дисципліна: Правознавство. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію 

формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу України. 

Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; 

формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати 

переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до протиправної 

поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та світі, 

спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися вітчизняними 

нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами права, 

юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у майбутній 

роботі з учнівською молоддю. 

Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов 

всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною 

для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується із 

традиційною для юристів послідовністю галузей права. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — залік 

 

Дисципліна: Релігієзнавство. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: 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: сформувати у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні процеси 

в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — залік 

 

Дисципліна: Економісна теорія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 



Мета: 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. 

Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку 

економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — залік 

 

Дисципліна: Етика і естетика. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: ознайомлення 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. 

Завдання: сформувати 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.  

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — залік 

 

Дисципліна: Соціологія. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння основних 

категорій науки, теоретико  — методологічних підходів аналізу суспільних явищ і процесів, 

особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства. 

Завдання: сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу, 

використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально  — політичних 

і соціально — економічних процесів у суспільстві; працювати з першоджерелами; здійснювати 

інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень; сформувати власну світоглядну 

позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти термінами в обсязі, який дає змогу 

оформити ідею. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — залік  
 

 

Предмет: Фізичне виховання 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1-2-й рік навчання, 1, 2 семестр 

Мета 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: залік  

 



ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ) 

ПІДГОТОВКИ 

Професійна психолого-педагогічна підготовка 

 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Вступ до спеціальності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування, 

професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації першокурсників 

до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння технологією самоосвітньої діяльності; 

формування першооснов професійної культури і компетентності майбутніх педагогів.  

Завдання: розкрити соціальну значимість педагогічної професії, перспектив і шляхів 

оволодіння учительською діяльністю. 

Зміст дисципліни: Особливості, зміст професійної діяльності і спілкування, вимоги до 

особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; структура і 

організація навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; 

формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних 

орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і 

самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю 

діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту. 

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 4 тижнів, 8,5 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — тестування 

і творчі завдання (2), ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль  — залік.  

 

Дисципліна: Педагогіка. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1-2 рік, 1,2,3 семестр. 

Мета: засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування 

досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-

виховний процес; формування педагогічного мислення, професійної компетентності і 

майстерності.  

Завдання: 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.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки 

Тривалість: 3 кредит ECTS / 108 годин — 15 тижнів, 7 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — тестування 

і творчі завдання, ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Загальна психологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології та 

основними положеннями загальної психології як базової галузі психологічної науки. 

Завдання: забезпечити засвоєння студентами — майбутніми вчителями знань про 

закономірності психічного розвитку; поглибити знання студентів про психічні процеси, 

властивості і стани; формувати навички експериментального дослідження окремих психічних 



функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні їх в практиці 

професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз педагогічних 

ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та узагальнення; формувати 

вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською молоддю та їх батьками. 

Зміст дисципліни. Предмет психології. Будова, завдання і методи сучасної психології. 

Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини. Діяльність. Спілкування. Психологія 

міжособистісних взаємин. Особистість. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. Мислення і 

уява. Емоції і почуття. Воля. Темперамент і характер. Здібності. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3,0 кредити ECTS / 108 годин — 18тижнів, 6 год на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — складання психологічного автопортрету та психологічної 

програми саморозвитку особистості; підсумковий контроль — екзамен.  

 

Дисципліна: Вікова і педагогічна психологія.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: ознайомлення з науковими положеннями психологічної науки про психічний 

розвиток і формування особистості підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в 

умовах цілеспрямованого організованого навчання і виховання. 

Завдання: забезпечити засвоєння знань про психологічні закономірності, рушійні сили, 

умови, механізми та особливості психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі; 

навчити аналізувати механізми і закономірності навчального і виховного впливу на 

інтелектуальний і особистісний розвиток школярів, засвоєння ними соціокультурного досвіду; 

розкрити психологічні основи діяльності вчителя і показати його вплив на формування 

особистості учня. 

Зміст дисципліни. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології. 

Закономірності і динаміка психічного розвитку і формування особистості. Психічний розвиток 

дитини до вступу в школу. Психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра. 

Психологічні особливості розвитку і формування особистості в підлітковому віці. Психологічні 

особливості становлення особистості в юнацькому віці. Психологія виховання як 

цілеспрямованого процесу формування особистості. Психологія учіння і навчання. Психологія 

педагогічної діяльності та особистості вчителя. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; годин на тиждень  — 7. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та його 

представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Основи педагогічної майстерності.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього вчителя, 

актуалізує потребу у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння 

самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування 

педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою. 

Завдання: сформувати готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, 

усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності. 

Викладацький склад: Паламарчук Л.М., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки і методики початкової освіти 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та його 

представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  



  
Дисципліна: Історія педагогіки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: формування вміння аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити 

аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності 

розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти методами 

ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння творчо 

використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах; набути 

навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку важливих 

соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх 

педагогів. 

Завдання: виявити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні 

історичні періоди; формування в студентів системи знань про світовий історико-педагогічний 

процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих здобутків педагогічної 

мудрості українського й інших народів та вироблення уміння застосовувати їх у своїй 

майбутній професійній діяльності.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та його 

представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 
Дисципліна: Вікова фізіологі. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування у студентів знання про особливості функціонування організму дитини 

в процесі його росту і розвитку та вміння застосовувати ці знання для охорони і зміцнення 

здоров’я школярів. 

Завдання: надати студентам, майбутнім вчителям, сучасних знань про вікові особливості 

дитячого організму для правильної організації і проведення навчальної та виховної роботи з 

дітьми, для розробки і проведення заходів з особистої і громадської гігієни, збереження 

здоров'я школярів, підтримання їх високої працездатності. 

Зміст дисципліни. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні 

закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Фізіологія нервової системи, її вікові 

особливості. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Вища нервова діяльність, її становлення в 

процесі розвитку організму. Вікові особливості ендокринної системи організму людини. Вікові 

особливості крові та кровообігу. Вікові особливості органів дихання. Вікові особливості 

опорно-рухового апарату. Особливості травлення та обміну речовин і енергії у різному віці. 

Гігієнічні вимоги до умов навчальної діяльності. 

Викладацький склад: Чень І.Б.,кандидат біологічних наук, викладач; Сенюк Ю.В., 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 9тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування(6); ІНДЗ — оцінка рівня фізичного 

розвитку учня (1); підсумковий контроль — залік.  

 

 

Дисципліна: Безпека життєдіяльності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: набуття 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: сформувати загальнокультурні компетенції: 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. 

Викладацький склад: Варакута О.П., асистент кафедри здоров’я людини, фізичної 

реабілітації та безпеки життєдіяльності 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів; 6 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ; підсумковий контроль — залік.  

 

Предмет: Етика і психологія сімейного життя 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3семестр 

Анотація: Мета курсу - озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної 

проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим 

досвідом  підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. 

Завдання курсу: виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу 

підготовки учнівської молоді до сімейного життя;  проаналізувати роль школи, батьків у 

дошлюбній соціалізації школярів та показати місце класного керівника та вчителя-предметника 

у підготовці учнів до сімейного життя;  озброїти студентів системою компетентностей щодо 

психосексуального розвитку, міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків;  виявити 

закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні ідентичності учнів, розкрити 

особливості ґендерної соціалізації майбутнього сім’янина;   ознайомити майбутніх учителів з 

історією дошлюбної підготовки школярів в Україні, а також із досвідом формування 

майбутнього сім’янина в країнах Європи;  довести значущість дошлюбної підготовки школярів 

для шкільної практики, накреслити шляхи її просування в освіту; показати освітні і виховні 

можливості базових шкільних навчальних курсів (за напрямком підготовки вчителя) у 

дошлюбній підготовці школярів; ознайомити студентів з вимогами до особистості вчителя, що 

здійснює дошлюбне виховання школярів різного віку, а також принципами, яких мають 

дотримуватися вчителя в процесі підготовки учнівської молоді до сімейного життя, а саме 

принципами щирості, активності, толерантності, науковості, емоційності, послідовності, 

доступності, реалістичності, довір’я і тощо. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи охорони праці 

Статус: вибіркова 

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. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Валеологія 

Статус. нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Валеологія” є формування у 

студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового способу 

життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Валеологія” є навчити студентів 

орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя людини, діагностувати 

особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів здоров’я 

людини шляхом зміни її способу життя. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Методика виховної роботи в ЛОТ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Завдання курсу: теоретично й методично підготувати студентів до згуртування 

дітей (різних вікових категорій) у тимчасово створені колективи в умовах табірного літа.  

Детально розкрити студентам зміст таких питань: 

 роль і місце літнього відпочинку в системі виховання школярів; 

 особливості організації праці педагога-організатора; 

 планування та облік роботи в таборах; 

 проблеми самовизначення та самовираження особистості в умовах табірного літа; 

 особливості спілкування з дітьми різного віку. 

Сформувати у студентів вміння організовувати та проводити:  

 фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів; 

 спортивно-масові заходи та дійства в умовах табірного літа; 

 організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми різних вікових 

категорій в умовах літнього відпочинку. 

Форми контролю: залік 

 

  



 

МПН 01. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Вступ в аналіз. Границі. 2. Вступ в аналіз. Елементарні функції. 3. 

Диференціальне числення. 4. Невизначений інтеграл. 5. Визначений інтеграл. 6. 

Числові та функціональні ряди. 7. Функції n змінних. 8. Диференціальне числення 

функцій n змінних. 9. Інтегральне числення функцій n змінних. Кратні інтеграли. 

10. Інтегральне числення функцій n змінних. Криволінійні та поверхневі 

інтеграли. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами ґрунтовною математичною 

підготовкою з теорії сучасного математичного аналізу, а саме диференціального 

та інтегрального числення функцій однієї та кількох змінних, теорії числових та 

функціональних рядів. 

В) Бібліографія: 
1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 1985. 

2. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч. 1, 2, 3. – К.: Вища школа, 1990. 

3. Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. Ч. 1. – К.: Вища школа, 

1993.   

4. Лященко Н.Я. Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. – К.: Вища школа, 2003. 

5. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. / Л.І. Дюженкова, Т.В. 

Колесник, М.Я. Лященко та ін. – К.: Вища шк., 2002. – Ч. 1. – 462 с.; 2003. – Ч. 2. – 470 с. 

6. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1, 2, 3. – М.: 

Наука, 1969. 

Обовязкова чи вибіркова дисципліна. 

Обовязкова дисципліна. 

Форми і методи навчання: 

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані 

студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 1, 2 і 4 семестри; залік 3 семестр. 

Мова. Українська. 

 

МПН 02. АЛГЕБРА ТА ГЕОМЕТРІЯ 

Опис. Змістові модулі. 

Геометрія  

1. Векторний і координатний методи. 2. Пряма на площині. 3. Лінії другого 

порядку. 4. Геометричні перетворення площини. 5. Метод координат у просторі. 



6. Теорія прямих і площин у просторі. 7. Алгебраїчні поверхні другого порядку. 8. 

Геометричні перетворення простору. 

Алгебра 

1. Системи лінійних рівнянь. 2. Числові поля. Поле комплексних чисел. 

3. Дослідження систем лінійних рівнянь. 4. Лінійні простори. Унітарні і евклідові 

простори. 5. Лінійні оператори. Структура лінійного оператора. 6. Лінійні 

оператори на евклідовому та унітарному просторах. Квадратичні форми.  

 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання:  

  оволодіння студентами сучасними теоретичними положеннями і математичними 

методами курсу, формування в майбутнього вчителя просторової уяви у 

взаємозв’язку з аналітичними методами, озброєння його конкретними знаннями, 

які б дали можливість кваліфіковано викладати геометрію в школі. 

  оволодіння студентами ґрунтовною математичною підготовкою з теорії об’єктів 

трьох типів, що тісно пов’язані між собою – лінійних просторів, матриць та 

алгебраїчних  форм; застосування методів і теоретичних положень лінійної 

алгебри в процесі опису просторових форм оточуючого світу.  

 

В) Бібліографія: 
1. Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по аналитической геометрии. Ч. І. – М.: 

Просвещение, 1973. – 256 с. 
2. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. В 2-х ч. Ч. I. – М.: Просвещение, 1986. – 336 с. 
3. Базылев В.Т., Дуничев К.И., Иваницкая В.П. Геометрия. Ч. І. – М.: Просвещение, 1974. – 

351с. 
4. Білоусова В.П., Ільїн І.Г., Сергунова О.П., Котлова В.М. Аналітична геометрія. – К.: Вища 

школа, 1973. – 328 с. 
5. Діскант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П., Захаренко Л.М. Збірник задач з лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії. – К.: Вища школа, 2001. – 304 с. 
6. Збірник задач з аналітичної геометрії та векторної алгебри. / В.В. Булдигін, В.А. Жук, 

С.О. Рушицька, В.В. Ясінський. – К.: Вища школа., 1999. 
7. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1972. – 240 с. 
8. Сборник задач по геометрии: Учеб. пособие для студентов мат. и физ.-мат. фак. пед. ин-тов 

/ В.Т. Базылев, К.И. Дуничев, В.П. Иваницкая и др.; Под ред. В.Т. Базылева. – М.: 
Просвещение, 1980. – 240 с. 

9. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – 5-е изд. – М.: 
Наука, 1984. 

10. Беклемишева Л.А., Петрова А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии 
и линейной алгебре. – М.: Наука, 1987.  

11. Діскант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П., Захаренко Л.М. Збірник задач з лінійної алгебри та 
аналітичної геометрії. – К.: Вища школа, 2001. 

12. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч.І. – К.: Вища школа, 1974. 
13. Завало С.Т., Левіщенко С.С. та ін. Алгебра і теорія чисел. Практикум Ч.І. – К.: Вища школа, 

1983. 
14. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1984. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Форми і методи навчання:  



А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані 

студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – Залік 1 і 2 семестри, екзамен 3 семестр 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

МПН 05. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Елементи комбінаторики. 2. Випадкові події та ймовірності. 3. Випадкові 

величини. 4. Елементи математичної статистики.  

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами базовими поняттями теорії 

ймовірностей, ознайомлення з основами застосування ймовірнісно-статистичного 

апарата для розв’язування прикладних задач.  

В) Бібліографія: 
1. Гмурман В.Е. Введение в  теорию вероятностей и математическую статистику. – М.: 

Высшая школа, 1963. 

2. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. – К.: Вища школа, 1994. 

3. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. – М.: Наука, 1969. 

4. Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей. – К.: Радянська школа, 1978. 

5. Скоблєв Г.М. Елементи дискретної математики. – К.: Радянська школа, 1970. 

6.  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. – М.: Высшая школа, 1975. 

7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: Радио и связь, 

1983. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані 

студентами на практичних заняттях); 

підсумковий – екзамен 5 семестр 

 

МПН 03. ФІЗИКА 



Опис. Змістові модулі. 

1. Фізичні основи механіки. 2. Молекулярна фізика і термодинаміка. 3. Електрика 

і магнетизм. 4. Оптика. Квантова фізика.  

Рівень: 

А) Попередні умови: курс фізики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами загальними властивостями руху 

речовини і поля; найпростішими формами руху матерії і відповідних їм найбільш 

загальними законами природи; формування цілісної сучасної фізичної картини 

світу.  

В) Бібліографія: 
1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – 

Т.1.: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 1999. – 536 с. 
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – 

Т.2.: Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2001. – 452с. 
3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.3.: Оптика. 

Квантова фізика. – К.: Техніка, 1999. – 520с. 
4. Загальний курс фізики: Збірник задач / [І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін./ За 

заг. ред. І.П. Гаркуші]. – К.: Техніка, 2003. – 560с. 
5. Булавін Л.А., Тартаковський В.К. Ядерна фізика: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 435 с. 
6. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і 

термодинаміка. Книга 2.  – Київ: Либідь, 2001. – 424 с. 

Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання.  
Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, колоквіуми та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий  – залік 7, 8 семестри. 

МПН 08. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Диференціальні рівняння першого порядку. 2. Диференціальні рівняння вищих 

порядків та системи диференціальних рівнянь. 

Рівень: 

А) Попередні умови: основні поняття і факти математичного аналізу, лінійної 

алгебри і аналітичної геометрії. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами необхідними математичними 

знаннями та методами, які використовуються у процесі вивчення курсу 

диференціальних рівнянь. Розкрити широке застосування диференціальних 

рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях. 

В) Бібліографія: 
1. Агафонов С. А., Герман А.Д., Муратова Т.В. Дифференциальные уравнения – М.: МТГУ 

им. Баумана, 2004. – 352 с. 

2. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Ижевск: ИРТ, 2000. – 368 с. 

3. Кривошея С.А., Перестюк М.О., Бурим В.М. Диференціальні та інтегральні рівняння. – К.: 

Либідь, 2004. – 408 с. 



4. Лагно В.І., Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння в прикладах і задачах. 

Частина 1. \ Навч. посіб. для студ. фізмат факульт. – Полтава: ПДПУ, 2009. – 150 с. 

5. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. – 

СПб.: Лань, 2003. – 832 с. 

6. Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння \Навч. посіб. для студ. фізмат факульт. 

– Полтава: ПДПУ, 2008. – 287 с. 

7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Изд. 2-е. – М.: ЛКИ, 

2008. – 240 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані 

студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 4 семестр. 

МПН 09. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Загальна теорія множин. 2. Точкові множини в евклідовому просторі. 3. Міра 

Лебега.  4. Інтеграл Лебега. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математичного аналізу. 

Б) Цілі та завдання: курс спрямований на ознайомлення студентів із важливими 

аспектами теорії сучасного функціонального аналізу, об’єкти і методи якого 

широко використовуються як у теоретичних дослідженнях, так і прикладних 

напрямках сучасної математичної науки; метою курсу є оволодіння студентами 

ґрунтовною математичною підготовкою з основних питань теорії сучасного 

функціонального аналізу та практичними навичками розв’язування основних 

типів задач. 

В) Бібліографія: 
1. Давидов М.О. Курс математичного аналізу: Підруч. У 3 ч. Ч. 3. Елементи теорії функцій і 

функціонального аналізу. – К.: Вища шк., 1992. – 359 с. 
2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа: 

Учебн.  – М.: Наука, 1972. – 496 с.  
3. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука, 1965. – 

520 с. 
4. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. / Л. І. Дюженкова, Т. В. 

Колесник, М. Я. Лященко та ін. – К.: Вища шк., 2003. – Ч. 2. – 470 с. 
5. Очан Ю.С. Сборник задач по математическому анализу: Учеб. пособие.  – М.: Просвещение, 

1981. – 271 с. 
6. Фішман І.М. Основи теорії функцій дійсної змінної: Навч. посіб. – К.: Рад. шк., 1963. – 257 

с.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 



Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані 

студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 3 семестр. 

  



Ідентифікація. 

МПН 10. ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ 
(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  прикладні задачі теорії керування їх 

математичне моделювання і методи аналізу. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра,  програмування, методи 

оптимізації, функціональний аналіз, диференціальні рівняння. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Задачі варіаційного числення.. 

2. Основні задачі оптимального керування. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія керування» є ознайомлення 

студентів із загальними методами сучасної теорії керування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія керування» є ознайомити 

студентів із загальною постановкою екстремальної задачі у нескінченновимірних просторах та з 

основними методами варіаційного числення і теорії керування. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 постановку екстремальної задачі, основні результати щодо її розв’язності у 

скінченновимірних та нескінченновимірних просторах; 

 загальні поняття та теоретичні положення принципу Лагранжа в теорії 

екстремальних задач; 

 означення і приклади похідних Гато і Фреше функціоналів і операторів;  

 необхідні і достатні умови екстремуму для задачі варіаційного числення; 

 основні поняття теорії керування; 

вміти: 

 диференціювати функціонали і оператори у нескінченновимірних просторах;  

 застосовувати класичні умови екстремуму для розв’язання задач варіаційного 

числення; 

 застосовувати методи та алгоритми принципу Лагранжа в задачах оптимального 

керування; 

 розв’язувати Ляпуновські задачі; 

 принцип максимуму Понтрягіна для розв’язку задач оптимального керування; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин (3 кредити ЄКТС). 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Задачі варіаційного числення. 

Класичне варіаційне числення. Задача Лагранжа. Принцип Лагранжа в теорії 

екстремальних задач. Основні поняття, зв’язані з екстремальними задачами. Принцип Лагранжа 

в задачах з обмеженнями. Приклади розв’язання задач. 

Елементи функціонального аналізу. Нормовані та бананові простори. Основні теореми 

диференціального аналізу в бананових просторах. Гладкі задачі. Елементи випуклого аналізу. 

Класичне варіаційне обчислення. Задача Больца. Алгоритм рішення. Приклади 

розв’язання задач. Найпростіша задача класичного варіаційного обчислення. Задача 

варіаційного числення: рівняння Ейлера, задачі зі старшими похідними. Умови 

трансверсальності. Необхідні і достатні умови слабкого та сильного екстремуму. Задачі з 

рухомими кінцями. 

Алгоритм рішення. Необхідні умови екстремуму. Приклади розв’язання 

задач.Ізопериметричні задачі. Принцип Лагранжа для ізопериметричних задач. Алгоритм 

рішення. Теорема Боголюбова. Приклади. 

Змістовий модуль 2. 

Основні здачі оптимального керування  



Задача Лагранжа. Принцип максимуму Понтрягіна. Оптимальне керування. Задача 

Лагранжа. Алгоритм рішення. Приклади. Необхідні умови екстремуму. Теорема Ейлера – 

Лагранжа. Методи розв’язання задач. 

Оптимальне керування. Ляпуновські задачі. Елементарна задача оптимального керування. 

Принцип Лагранжа для ляпуновських задач. 

Метод динамічного програмування. Принцип оптимальності Беллмана. Системи з 

обмеженими ресурсами. Задача про швидкодію. 

Принцип максимуму Понтрягіна. Постановка задачі. Алгоритм рішення. Задача про 

швидкодію. Необхідні умови мінімуму в класичному варіаційному обчисленні. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

МПН 11. МЕТОДИ ОПТИМЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 
(216 годин, 6 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

теоретичних знань та практичних навичок розв’язування різних типів задач на оптимізацію. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія, програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Задачі лінійного програмування (ЗЛП). Геометричний і симплекс-метод розв’язування 

ЗЛП. 

2. Транспортні задачі. Цілочисельні задачі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методи оптимізації та дослідження 

операцій» є вивчення в систематизованій формі та активне освоєння студентами основних 

методів розв’язання, аналізу та використання задач пошуку екстремуму функції на множині 

допустимих розв’язків. Дисципліна спрямована на знаходження найкращого (оптимального) 

розподілу обмежених ресурсів і безпосередньо пов’язана з задачами економіки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи оптимізації та дослідження 

операцій» є забезпечення студентів знаннями методів створення математичних моделей 

економічних задач та їх розв’язування засобами математичного програмування; ознайомлення 

студентів з класифікацією задач математичного програмування, сучасними інформаційними 

технологіями їх розв’язування; формування у студентів алгоритмічного стилю мислення та 

вміння реалізувати задачі математичного програмування на комп’ютері.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 загальну постановку ЗЛП, поняття про допустимий та оптимальний розв’язок, 

методи, що дозволяють розв’язувати ЗЛП;  

 алгоритм відшукання оптимального значення цільової функції геометричним 

способом;  

 симплекс-метод;  

 способи відшукання вихідного базису;  

 правила побудови допоміжної лінійної форми у методі штучного базису; 

 загальні правила побудови двоїстих задач; 

 метод Гоморрі знаходження цілочисельних розв’язків ЗЛП; 

 методи керованості та спостереження для лінійних динамічних систем;  

 застосування принципу максимуму до розв’язку задач оптимального керування; 

 застосування методу динамічного програмування; 

вміти: 

 будувати математичну модель ЗЛП; 



 зводити ЗЛП до канонічного вигляду; 

 зводити ЗЛП до І і ІІ стандартних форм і здійснювати взаємоперетворення; 

 зображати многокутник розв’язків при геометричному розв’язуванні та знаходити 

за ним оптимальний розв’язок; 

 будувати симплекс-таблиці та проводити перетворення у них; 

 відшуковувати безумовний екстремум у нелінійному програмуванні та 

розв’язувати ЗЛП графічно, застосовувати метод множників Лагранжа; 

 застосовувати принцип максимуму та принцип оптимальності Белмана. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Задачі лінійного програмування (ЗЛП). Геометричний і симплекс-метод розв’язування 

ЗЛП 

Предмет, об’єкт та методологія курсу. Економічна та математична постановка 

оптимізаційних задач. Вибір критерію оптимізації, функціональних та інших обмежень 

оптимізаційних задач. Класифікація моделей та методів розв’язання задач математичного 

програмування. Приклади економічних проблем, які доцільно розв’язувати, використовуючи 

методи математичного програмування.  

Постановка задач математичного програмування. Математична модель задач, що 

приводять до загальної задачі лінійного програмування (ЗЛП): задача про розподіл сировини, 

задача про дієту, транспортна задача. І і ІІ стандартні форми ЗЛП. Взаємоперетворення 

стандартних форм. Геометрична інтерпретація ЗЛП: опуклі множини, побудова многокутника 

розв’язків на площині, визначення оптимальних вершин та екстремальних значень цільової 

функції. Симплекс-метод розв’язування ЗЛП: побудова початкової симплекс-таблиці, 

критерій оптимальності, правила роботи із симплекс-таблицями. Метод штучного 

базису. Подвійна ЗЛП.  

Змістовий модуль 2. 

Транспортні задачі. Цілочисельні задачі 

Економічна та математична постановка транспортної задачі, умова існування її 

оптимального розв’язку. Опорний план (розв’язок) ТЗ. Метод північно-західного кута, метод 

найменшої вартості. Метод потенціалів розв’язання ТЗ. Умова оптимальності. Нетрадиційні ТЗ. 

Реалізація ТЗ в Excel. 

Цілочисельні задачі в плануванні та управлінні, поширені приклади. Математична 

постановка цілочисельних задач ЛП, геометрична інтерпретація їх розв’язків. Методи 

розв’язання цілочисельних задач ЛП. Метод гілок та границь, метод відокремлюючих площин. 

Нелінійне програмування: постановка задачі, безумовний екстремуму, необхідні та достатні 

умови екстремуму, метод множників Лагранжа. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

МПН 12. МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА 
(72 годин, 2 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи математичного аналізу економічних 

процесів, методів прийняття рішень для оптимізації відносин економічних суб’єктів, 

моделювання та аналіз економічних об’єктів на макро- та мікроекономічному рівні. 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія, програмування, 

економіка. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 



1. Сіткове планування. 

2. Понятійний математичний апарат. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математична економіка» є вивчення 

основних відомостей про побудову і аналіз математичних моделей процесів макро- та 

мікроекономіки, формування системи знань з методології, методики та інструментарію 

побудови економіко-математичних моделей для активного системного аналізу соціально-

економічних процесів, явищ та систем на макро- і мікроекономічному рівнях. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є складання математичних моделей 

практичних економічних задач, проведення їх теоретичного аналізу, використання відомих 

методів розв’язування таких задач. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 теорію дослідження економічних процесів; 

 апроксимація їх лінійними задачами; 

вміти: 

 ідентифікувати та формулювати проблему; 

 синтезувати обчислювальний метод та розв’язувати поставлену задачу за 

допомогою моделі; 

 реалізувати результати дослідження. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Сіткове планування 

Побудова сіткових моделей. Розрахунок і аналіз сіткових моделей. Методи прогнозування. 

Регресійний і кореляційний аналіз. 

Управління запасами. Основні моделі управління запасами. Модель управління запасами, 

яка враховує скидки. 

Змістовий модуль 2. 

Понятійний математичний апарат 

Моделі динамічного програмування. Загальна постановка задачі динамічного 

програмування. Принцип оптимальності і рівняння Беллмана. Задача про розподіл засобів між 

підприємствами. Задача про оптимальний розподіл ресурсів між галузями на n років. Задача про 

заміну обладнання. 

Моделі випуклого програмування. Похідна за напрямком і градієнт. Випуклі функції. 

Задача випуклого програмування. Наближене розв’язання задачі випуклого програмування 

методом кусково-лінійної апроксимації. Методи спуску. Наближений розв’язок задач 

випуклого програмування градієнтним методом. 
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 08. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 
(360 годин, 10 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи і форми навчання інформатики у 

загальноосвітніх навчальних закладах зорієнтовані на підготовку майбутніх педагогів.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, інформатика, алгебра, геометрія, програмування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальна методика навчання інформатики. 

2. Методика навчання змістових ліній інформатики у загальноосвітній школі (5–11 класи). 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 



Головна мета курсу: сформувати знання, вміння та навички необхідні вчителю початкової 

школи для ефективного використання сучасних інформаційних технологій при викладанні 

початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування обчислювальної 

техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної роботи в початковій 

школі. Відповідно до загальних цілей курс методики навчання інформатики повинен 

забезпечувати розв’язування таких основних завдань. 

1. Визначити та обґрунтувати конкретні цілі навчання інформатики та зміст відповідного 

загальноосвітнього предмета середньої школи. 

2. Розробити найбільш раціональні методи і організаційні форми навчання, спрямовані на 

досягнення поставленої мети. 

3. Розглянути необхідні засоби навчання та розробити рекомендацію щодо їх застосування 

в навчальному процесі. Методика навчання інформатики, як і будь-яка інша предметна шкільна 

методика, повинна забезпечувати розв’язування традиційної тріади питань: 

1) навіщо вивчати інформатику? (мета навчання інформатики); 

2) що саме слід вивчати? (зміст навчання); 

3) як треба навчати інформатики? (засоби, методи, організаційні форми навчання). 

До основних завдань теоретичною курсу «Методика навчання інформатики» належать 

такі: 

 показати основні компоненти теорії сучасного навчання інформатики у середніх 

навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні 

знання для вирішення практичних завдань; 

 ознайомити студентів із сучасними тенденціями в навчанні інформатики; 

 розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; 

 спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі; 

 сформувати в студентів під час виконання практичних і лабораторних занять 

професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання 

інформатики; 

 залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-методичної 

літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою 

підвищення рівня професійної кваліфікації. 

Зміст курсу «Методика викладання інформатики» становлять питання її загальних 

теоретичних основ (загальна методика навчання інформатики) і питання вивчення окремих 

розділів, тем (часткова або спеціальна методика навчання інформатики). 

До основних вимог до знань майбутніх учителів інформатики у галузі методики навчання 

інформатики можна віднести: 

 розуміння місця і значення методики навчання в професійній підготовці вчителя 

інформатики; 

 знання основних компонентів методичної системи навчання інформатики в школі 

та їх взаємозв’язків у навчальному процесі; 

 знання основних компонентів концепції навчання інформатики, а також програм і 

підручників, розроблених на їх основі; розуміння суті й призначення освітніх 

стандартів навчання; знання змісту стандартів з інформатики; 

 володіння методикою навчання окремих тем і питань шкільного курсу інформатики; 

 уміння використовувати програмну підтримку курсу і оцінювати її методичну 

доцільність; 

 знання принципів диференціації навчання інформатики, володіння методикою 

навчання одного-двох профільних курсів інформатики, що відповідають 

спеціалізації освіти на старшому ступені в конкретній школі; 

 уміння планувати навчальний процес з інформатики, вибирати організаційні форми 

і методи, адекватні змістові матеріалу, що вивчається; 

 знання функцій, видів контролю і оцінки результатів навчання, уміння розробляти і 

використовувати засоби перевірки, об’єктивно оцінювати знання і вміння учнів, 

коригувати методику навчання за результатами різних видів контролю знань; 



 знання сучасних тенденцій у навчанні інформатики. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. 

Загальна методика навчання інформатики. 

Методика навчання інформатики як навчальна дисципліна. Методика навчання 

інформатики як наука і як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Методична система навчання інформатики у середній загальноосвітній школі.  

Методи навчання. Принципи навчання інформатики. Методи і види навчання. Засоби 

навчання. Форми організації навчальної діяльності учнів. Урок інформатики. Підготовка 

вчителя до уроку. Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів. Перевірка і оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. 

Нормативні документи вивчення інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики. 

Особливості сучасної шкільної програми з інформатики. Профільна диференціація. 

Кабінет інформатики. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету обчислювальної техніки. 

Вимоги до апаратного та програмного забезпечення кабінету. Документація кабінету. 

Організація навчання у кабінеті ОТ. Правила техніки безпеки. 

Змістовий модуль 2. 

Методика навчання інформатики у середній школі 

Методика навчання інтернет-технологій. Формування навичок пошуку інформації у 

глобальній мережі Інтернет. Служби всесвітньої комп’ютерної мережі та їх використання 

учнями у практичній діяльності. Електронна пошта, засоби спілкування в Інтернет. 

Телеконференції, форуми, вебінари, новини. Ознайомлення учнів з HTTL. 

Вивчення текстових технологій. Прикладне програмне забезпечення. Навчання основам 

роботи в текстовому редакторі. Написання учнями  рефератів та навчання правилам їх 

оформлення. Основи роботи з електронною документацією. Сканування та друк документів. 

Вивчення графічних, мультимедійних технологій. Навчання основам роботи в графічному 

редакторі. Формування в учнів навичок роботи з графічними зображеннями, презентаціями, 

відео. 

Методика навчання роботі з табличними величинами. Навчання учнів обробки числових 

масивів даних. Застосування учнями формул і виконання стандартних обчислень за допомогою 

табличного процесора. Формування навичок роботи з числовими даними і побудови графіків у 

MS Excel. 

Навчання СУБД. Формування уявлень про системи управління базами даних. Створення 

учнівських баз даних. Обробка, пошук даних у MS Access. 

Вивчення інформації, інформаційної системи. Методика формування поняття інформації. 

Методика вивчення поняття інформаційної системи. Методика вивчення поняття операційної 

системи. Формування в учнів навичок роботи з комп’ютерними пристроями, правила їх 

підключення, використання, налаштування. Програмне забезпечення. Програмування у школі. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 13. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 
(1 семестр, 108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

теоретичної бази знань з основ інформатики як фундаментальної природничої науки та 

підготовки їх до роботи в інформаційному середовищі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: операційні системи, прикладне забезпечення комп’ютерних 

систем. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 



1. Інформація та інформаційні процеси. Кодування та вимірювання інформації. Поняття 

про системи. Комп’ютерна система. 

2. Алгоритмізація. Формалізація та моделювання. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи інформатики» є ознайомлення 

студентів з основними поняттями інформатики як фундаментальної природничої науки, 

розвиток знань арифметичних та логічних основ комп’ютерних систем, умінь і навичок 

алгоритмічного мислення. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інформатики» є: оволодіння 

теоретичними засадами, що стосуються: інформаційних процесів і ресурсів із використання їх у 

професійній діяльності; арифметичних і логічних основ комп’ютерних систем; алгоритмізації, 

формалізації та моделювання; інформаційних технологій, інформаційної культури до роботи в 

інформаційно-аналітичній системі управління вищого навчального закладу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття про: інформаційні процеси, комп’ютерну систему, одержання і 

зберігання (накопичення) інформації, форми і засоби передавання інформації; 

 загальні відомості про: кодування інформації, рівномірні та нерівномірні коди, 

двійкові коди, універсальність двійкового коду, проблеми стиснення інформації; 

 основні поняття про: різні підходи до вимірювання інформації, технічний 

(алфавітний чи об’ємний) підхід до оцінювання інформації та його застосування в 

сучасній комп’ютерній техніці, ймовірність та концепцію Р. Хартлі для 

вимірювання інформації, імовірнісний підхід до вимірювання інформації за 

К. Шеноном, застосування ймовірнісного підходу до вимірювання інформації в 

телекомунікаційній техніці; 

 загальні відомості про: знакові системи, звичайні мови як знакові системи, 

формальні (штучні) мови, системи керування, розімкнуті та замкнуті системи 

керування, позиційні та непозиційні системи числення; 

 основні поняття про: подання числової, символьної інформації, логічні основи 

комп’ютерних систем; 

 загальні відомості про: цифрові автомати, комбінаційні схеми, логічні елементи, 

структурні формули та функціональні схеми, побудову функціональних схем 

цифрових автоматів без пам’яті (комбінаційних схем); 

 про інформаційне та математичне моделювання; 

вміти: 

 самостійно здійснювати пошук інформації; 

 отримувати інформацію з різних джерел; 

  аналітично опрацьовувати інформацію та ефективно використовувати; 

 опрацьовувати та засвоїти основні поняття, знання, уміння і навички до роботи з 

інформаційними системами; 

 працювати з системним, апаратним, службовим програмним забезпеченням, 

прикладним програмним забезпеченням, вузькоспеціалізованим програмним 

забезпеченням у професійній діяльності та правильним вибором його для 

виконання відповідних професійних завдань; 

 використовувати та застосовувати результати розв’язків прикладних професійних 

задач та правильної їх інтерпретувати. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Інформація та інформаційні процеси. Кодування та вимірювання інформації. 

Поняття про системи. Комп’ютерна система 



Інформація та інформатика. Інформатика — фундаментальна природнича наука і 

практична діяльність людини. Різні підходи до тлумачення інформації. Властивості інформації. 

Інформація та повідомлення. Неперервна і дискретна інформація. Поняття про дискретизацію. 

Основні наукові напрями дослідження інформації: синтаксичний, семантичний та 

прагматичний. Інформація і шум, їх взаємозв’язок. Інформаційні процеси. Поняття про 

інформаційні процеси. Одержання і зберігання (накопичення) інформації. Форми і засоби 

передавання інформації. Схема Клода Шенона. Комп’ютерні мережі. Інтернет. Опрацювання 

(обробка) інформації. Інформаційна діяльність людини. Захист інформації. Кодування 

інформації. Поняття кодування інформації. Рівномірні та нерівномірні коди. Двійковий код. 

Універсальність двійкового коду. Проблема стиснення інформації і нерівномірні коди. 

Вимірювання інформації. Різні підходи до вимірювання інформації. Технічний (алфавітний чи 

об’ємний) підхід до оцінювання інформації та його застосування в сучасній комп’ютерній 

техніці. Одиниці вимірювання інформації. Ймовірність та інформація. Концепція вибору та 

формули Р. Хартлі для вимірювання інформації. Імовірнісний підхід до вимірювання 

інформації за К. Шеноном. Інформація та ентропія за К. Шеноном. Формули К. Шенона для 

вимірювання інформації. Застосування ймовірнісного підходу до вимірювання інформації в 

телекомунікаційній техніці. Поняття про системи. Систематизація та класифікація. Загальні 

відомості про системологію та системи. Знакові системи. Звичайні (природні) мови як знакові 

системи. Формальні (штучні) мови. Поняття про мови програмування. Системи керування. 

Розімкнуті та замкнуті системи керування. Комп’ютерна система. Поняття про комп’ютерну 

систему. Персональний комп’ютер як апаратна складова комп’ютерної системи. Структура та 

основні принципи функціонування ПК. Магістрально-модульний принцип будови ПК. Основні 

блоки ПК та їх функціональне призначення і основні характеристики: пам’ять ПК на нерухомих 

носіях (внутрішня пам’ять) та її структура; центральний процесор; зовнішня пам’ять ПК 

(пам’ять на рухомих носіях); пристрої введення інформації в ПК; пристрої виведення 

інформації з ПК. Системи числення, що використовуються в інформаційних процесах. 

Позиційні та непозиційні системи числення. Римська нумерація. Позиційні системи числення, 

що використовуються в інформаційних процесах (десяткова, двійкова, 16-а, двійково-

десяткова). Вибір системи числення для комп’ютера. Двійкова система числення та двійкова 

арифметика. Кодування чисел у різних позиційних системах числення. Кодування Q-х чисел у 

десятковій системі числення. Кодування цілих десяткових чисел у Q-й системі числення. 

Кодування правильних десяткових дробів у Q-й системі числення. Переведення 16-х чисел у 

двійкову систему числення і навпаки. Кодування десяткових чисел у двійково-десяткових кодах 

і навпаки. Подання числової інформації в комп’ютері. Дві форми подання чисел: з фіксованою 

крапкою (у природній формі) та з плаваючою крапкою (у нормальній формі). Спеціальні 

двійкові коди для подання чисел в комп’ютері: прямий, обернений та доповняльний коди. 

Подання цілих чисел у пам’яті ПК. Подання дійсних чисел у пам’яті ПК (з використанням 

машинного порядку). Подання текстової, графічної та звукової інформації в комп’ютері. 

Подання символьної (текстової) інформації в ПК. Поняття про внутрішній алфавіт ПК. 

Стандартні міжнародні коди для подання текстової інформації в комп’ютері. Код ASCІІ. Коди 

UNІCODE та ІSO. Кодування графічної інформації в комп’ютері. Кодування звукової 

інформації в комп’ютері. Подання керуючої інформації в комп’ютері. Логічні основи 

комп’ютерних систем. Комп’ютер і булева алгебра. Булева алгебра. Логічні константи і булеві 

змінні. Операції над булевими константами: заперечення, кон’юнкція, диз’юнкція. Булеві 

функції та булеві формули. Основні рівносильності булевих формул. Подання булевих функцій 

за допомогою таблиць. Поняття про цифрові автомати. Комбінаційні схеми. Поняття про 

цифрові автомати. Комбінаційні схеми. Логічні елементи, структурні формули та 

функціональні схеми. Побудова функціональних схем цифрових автоматів без пам’яті 

(комбінаційних схем). 

Змістовий модуль 2. 

Алгоритмізація. Формалізація та моделювання 

Поняття про алгоритми та способи їх подання. Процедура і алгоритм. Алгоритмізація. 

Алгоритмічний процес. Виконавці алгоритмів. Базисні структури алгоритмів та способи їх 

опису. Навчальна алгоритмічна мова. Класифікація алгоритмів. Лінійні, розгалужені, циклічні 



та змішані алгоритми. Алгоритми для роботи із масивами і текстами. Поняття про масиви. 

Способи опису масивів. Операції над масивами. Алгоритми для роботи з масивами. Алгоритми 

для роботи з текстами. Структурний підхід до побудови алгоритмів. Допоміжні алгоритми та 

допоміжні алгоритми-функції. Рекурентні співвідношення та рекурсивні алгоритми. 

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Інформаційне моделювання. Поняття про моделі 

та моделювання. Класифікація моделей. Формалізація та моделювання. Інформаційні моделі, 

способи подання інформаційних моделей. Інформаційне моделювання. Математичне 

моделювання. Математичні моделі. Математичне моделювання. Дискретні математичні моделі. 

Побудова дискретних математичних моделей. Поняття про комп’ютерне моделювання та 

обчислювальний експеримент та його роль в сучасній науці. Комп’ютерне моделювання. 

Комп’ютерне моделювання і комп’ютерна модель. Основні етапи побудови комп’ютерної 

моделі. Приклади комп’ютерного моделювання в науці та практичній діяльності людства. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 13. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 
(2 семестр, 144 годин, 4 кредити ЄКТС) 

Мета: вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях онтогенезу, 

функцій Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення навчальної дисципліни є 

методи програмування, розробка алгоритмів розв’язування задач. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія, програмування, 

фізика. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Об’єктно-орієнтований підхід та візуальне програмування Delphі. 

Класи і об’єкти. 

Використання елементів керування та подій. 

Об’єктні типи як узагальнення комбінованих. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Підготувати майбутнього вчителя-фахівця до професійної діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування» є: 

оволодіти теоретичними засадами; 

набути навиків програмування; 

ознайомитися із загальними базовими методами програмування; 

моделювати розв’язок задачі і отримувати його через програмування; 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 методи структурного, модульного та об’єктно-орієнтованого 

програмування;  

 етапи обробки програм на КС, таких як: редагування, трансляції, компонування; 

 модульні принципи розробки програм; 

 основні оператори мови Delphі; 

 прості типи даних; 

 складені типи даних; 

 особливості обробки переривань; 

 графічні засоби мови Delphі; 

 класи пам’яті; 



вміти: 

 розробляти алгоритми методом покрокового уточнення; 

 складати лінійні програми мовою  Delphі; 

 складати розгалуджені програми мовою  Delphі; 

 працювати із простими даними: цілими, дійсними, символьними, логічними; 

 складати програми обробки масивів даних; 

 використовувати процедури та функції при складанні програм 

 використовувати структуровані типи даних: масиви, стрічки, записи, файли, 

множини; 

 програмувати обробки переривань; 

 програмувати графічні алгоритми; 

 складати програми мовою Delphі; 

 реалізувати багатомодульні програми; 

 розробляти та використовувати бібліотечні модулі; 

 використовувати засоби стандартних бібліотечних модулів; 

 використовувати стандартні функції 

 використовувати об’єктно-орієнтовані засоби Delphі; 

 відлагоджувати програму в середовищі Delphі. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Об’єктно-орієнтований підхід та візуальне програмування Delphі. 

Основні поняття. Версії Delphі. Опис середовища Delphі. Поняття об’єкту в 

Delphі.  Ініціалізація та знищення об’єктів.  Інкапсуляція.  Наслідування. Поліморфізм. Загальні 

властивості компонентів. Методи для роботи зі списком. Класи загального призначення 

Основні інструменти Delphі. Головне вікно. Проектувальник форм Form Desіgner. 

Інспектор об’єктів Object Іnspector. Редактор коду Code Edіtor. Обробка подій. 

Форма. Створення простого додатку. Основні інструменти Delphі. Поняття проекту. 

Вивчення візуальних властивостей компонентів у Delphі. Ознайомлення зі складовими 

частинами проекту. Наслідування властивостей у Delphі. Маніпулювання властивостями 

компонентів у середовищі Delphі. 

Змістовий модуль 2. 

Класи і об’єкти 

Основні положення об’єктно-орієнтованого підходу. Основні положення об’єктного 

підходу та його компоненти (абстрагування, обмеженість доступу, модульність, ієрархія, 

типізація, паралелізм, стійкість). Їх реалізація в ObjectPascal. Становлення об’єктного підходу в 

програмуванні. Основи об’єктно-орієнтовного програмування. Об’єкти і методи (правила). 

Стани та поведінка об’єктів. Відношення між об’єктами. Ієрархія об’єктів. Відношення між 

типами (класами) об’єктів (відношення наслідування, використання, наповнення, відношення 

типу метаклас). Важливість правильної класифікації для визначення об’єктів і типів (класів). 

Методи класифікації об’єктів. Етапи об’єктно-орієнтовного проектування: ідентифікація класів 

і об’єктів даного рівня абстракції, ідентифікація семантики класів і об’єктів, ідентифікація 

зв’язків між класами і об’єктами, використання класів і об’єктів 

Модулі в Delphі. Структура модулів, взаємозвязок між ними. Інтерфейсний, виконуваний, 

ініціалізуючий та завешаючий розділи модуля. Доступ до оголошених у модулі обєктів. Типи 

модулів. 

Змістовий модуль 3. 

Використання елементів керування та подій 

Створення програм з використанням списків, таблиць та фіксаторів значень (залежних 

перемикачів). Перегляд та редагування текстових файлів. Створення та використання меню. 

Робота із компонентою PageControl — багатосторінковий блокнот. Використання файлів 

записів в Object Pascal. Динамічні бібліотеки в Delphі. Поняття динамічної бібліотеки. 



Створення бібліотеки DLL. Виклик бібліотеки. Додавання ресурсів в бібліотеку. Побудова 

графічних зображень. . Створення форми для перегляду списку файлів і меню додатків. 

Змістовий модуль 4. 

Об’єктні типи як узагальнення комбінованих 

Синтаксис об’єктів. Інкапсуляція та успадкування методів. Сумісність типів об’єктів. 

Поліморфізм і віртуальні методи. Пізнє зв’язування і розширюваність об’єктів. Створення 

меню. Розробка багатовіконних програм. Списки вибору і технологія «drag-and-drop». 

Робота з текстовими таблицями StrіngGrіd. Організація діалогів. Застосування діалогових 

вікон OpenDіalog та SaveDіalog. Створення власних візуальних компонент. Бази даних. 

Створення довідкового файлу. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

  

 

Ідентифікація. 

ПП 14. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ІНТЕРНЕТ 
(180 годин, 5 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи функціонування 

мережних систем,методи передавання даних у комп’ютерних мережах, програмні засоби для 

організації та діагностування локальних та складених мереж. У програмі цього курсу 

відображено такі основні поняття сучасної інформатики: розподілені системи, принципи 

передавання даних, зокрема, поняття про багаторівневі моделі, технології та мережні 

протоколи. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення дисципліни необхідним є попереднє засвоєння 

навчального матеріалу дисциплін «Основи інформатики», «Операційні системи», «Основи 

апаратної організації комп’ютерних систем». Матеріал дисципліни може використовуватись у 

таких курсах: «Інформаціно-комунікаційні технології», «Web-програмування», 

«Адміністрування комп’ютерних мереж». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Локальні мережі. 

2. Складені мережі. 

3. Основи Інтернет. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» є 

формування інформаційної картини світу, розкриття ролі у ній мережних технологій, 

обґрунтування фундаментальної ролі теорії комп’ютерних мереж у функціонуванні 

інформаційних систем, а також ознайомлення студентів з методологією та проблематикою 

ефективної обробки даних засобами сучасних мережних технологій. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» є 

ознайомлення студентів з основними принципами передавання даних у комп’ютерних мережах 

та Інтернеті, а також формування компетентностей конфігурування комп’ютерів для роботи в 

локальних та складених мережах та застосування мережного програмного забезпечення у 

подальшій професійній діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні принципи передавання даних у комп’ютерних мережах; 

 поняття централізованих та розподілених моделей; 

 технології та протоколи передавання даних; 

 способи адресування комп’ютерів у локальних та складених мережах; 



 прикладні протоколи передавання даних в мережі Інтернет; 

 призначення та принципи функціонування основних сервісів Інтернету; 

 основи пошуку інформації в Інтернеті; 

вміти: 

 конфігурувати операційні системи (ОС) для роботи з комп’ютерними мережами за 

протоколом TCP/ІP; 

 виявляти та усувати проблеми функціонування комп’ютерних мереж; 

 працювати з системним та прикладним програмним забезпеченням сучасних 

мережних операційних систем; 

 виконувати діагностування стану мережних з’єднань; 

 здійснювати фільтрування трафіку у комп’ютерних мережах; 

 конфігурувати програми «Інтернет-клієнти» (веб-браузер, клієнт електронної 

пошти та протоколу FTP); 

 отримувати дані з мережі Інтернет засобами сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій; 

  здійснювати пошук відомостей у сучасних електронних архівах. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Технології локальних мереж 

Розвиток мережевих технологій. Поняття про комп’ютерну мережу. Задача комутації. 

Комутація каналів, пакетів, сеансів. Зв’язок «точка-точка». Основні програмні та апаратні 

складові мережі. Вимоги до комп’ютерних мереж. Багаторівневий підхід. Багаторівнева модель 

OSІ. Мережевозалежні та незалежні рівні моделі. Стандартизація мережевих технологій. 

Стандартні стеки мережевих протоколів. Поняття відкритої системи. 

Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Технологія Ehernet. Метод доступу 

CSMA/CD. Специфікація фізичного середовища технології Ethernet. Формати кадрів Ethernet. 

Методика розрахунку конфігурації Ethernet-мереж. Розвиток технології Ethernet: Fast Ethernet, 

Gіgabіt Ethernet. Маркерний метод доступу до спільного середовища передавання. Основні 

характеристики технології FDDІ. Завадостійкість FDDІ-мереж. Порівняльний аналіз технологій 

локальних мереж. 

Мережеві адаптери та концентратори. Недоліки однорангових мереж. Структуризація 

мереж на основі мостів та комутаторів. Алгоритм роботи моста. Поняття про віртуальні 

локальні мережі. Побудова віртуальних локальних мереж за допомогою комутаторів. 

Принципи організації бездротових мереж. Архітектура та стандарти ІEEE 802.11. 

Протоколи безпеки у бездротових мережах. Планування бездротових мереж. 

Змістовий модуль 2. 

Складені мережі 

Обмеження мереж, побудованих на основі мереж та комутаторів. Поняття складеної 

мережі. Архітектура складеної мережі. Передача даних всередині складеної мережі. Адресація в 

складених мережах. Розподіл ІР-адрес. Автоматизація розподілу адрес за допомогою протоколу 

DHCP. Протокол ІР. Таблиці маршрутизації в ІР-мережах. Маршрутизація з використанням 

масок. Фрагментація ІР-пакетів. Протоколи транспортного рівня TCPта UDP. 

Поняття домену. Організація доменів і доменних імен. Система доменних імен DNS. 

Прямі та зворотні зони DNS. Основні налаштування сервера доменних імен BІND. Основні 

типи записів сервера DNS. 

Принципи фільтрації даних. ІР адреса та порт. Проста фільтрація та фільтрація із зміною 

пакетів. Програми-брандмауери. Брандмауер іptables. Синтаксис правил брандмауера іptables. 

Критерії правил. Засоби іptables щодо здійснення NAT-маршрутизації. Віртуальні приватні 

мережі. Протокол PPTP. 

Змістовий модуль 3. 

Основи Інтернет 



Поняття Інтернету. Основні події з історії Інтернету. Адміністративний устрій Інтернет. 

Огляд деяких сервісів мережі Інтернет. Особливості сервісу WWW. Гіпертекст та URL. Основи 

пошуку в Інтернеті. Мова пошукових запитів ІПС Google (Yandex).Служба електронної пошти. 

Сервіс передавання файлів (FTP). Поняття електронної бібліотеки та інституційного 

репозитарію. Пошук матеріалів у електронному архіві. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 15. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
(288 годин, 8 кредитів ЄКТС) 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно комунікаційні технології»  

є  формування базових знань з основ інфокомунікацій, умінь і навичок, необхідних для 

кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній діяльності та повсякденному житті; 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно комунікаційні 

технології» є формування системного підходу до розуміння основ сучасних комунікаційних 

технологій; розгортання та налагодження комунікаційних систем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 основи системи електрозвязку та види сисгналів;  

 класифікації сучасних інфокомунікаційних мереж;  

 еталонну модель взаємодії відкритих систем;  

 способи комутації в компютерних мережах;  

 принципи функціонування стільникового звязку;  

 основні принципи функціонування IP телефонії;  

вміти:  

 використовувати сервіси Інтернет для надання послуг електронної пошти обміну 

повідомленнями, голосового зв'язку, відеозв'язку, відеоконференцій (MSN 

Messenger, Gmail, Mail ru, ICQ, Skype, GOOGLE Talk та інші);  

 розгортати сервіси електронної пошти, встановлення та налаштування web-клієнта 

електронної пошти, налагодження та використання стандартних клієнтів 

електронної пошти (Postfix, Dovecot, Roundcube, Outlook, Thunderbird);  

 встановлювати та налагоджувати для використання jabber сервера (OpenFire); 

встановлювати та налагоджувати сервера проведення відеоконференцій, вебінарів 

тощо (openmeetings, bigbluebutton);  

 встановлювати та налагоджувати PBX сервер Asterisk, панель адміністрування 

FreePBX; 

 налагоджувати програмний IP телефон;  

 встановлювати та налагоджувати портал соціальної мережі.  

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 16. ПРОГРАМУВАННЯ 
(3 семестр, 144 години, 4 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія об’єктно-орієнтованого та 

візуального програмування в середовищі Delphі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія. 



 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Об’єктно-орієнтоване програмування як нова методологія програмування. 

2. Модулі, динамічні бібліотеки і потоки в Delphі. 

3. Основи роботи з базами даних. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування» є оволодіння студентами 

технологією об’єктно-орієнтованого та візуального програмування, вивчити і практично 

засвоїти засоби і можливості мови програмування Object Паскаль та середовища Delphі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування» є засвоєння основних 

понять та базових принципів об’єктно-орієнтованого програмування; оволодіння технологією 

візуального програмування; набуття практичних навиків програмування в середовищі Delphі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування; 

 властивості об’єктів, способи створення об’єктів; 

 структуру класу; 

 синтаксис виняткових ситуацій; 

 способи побудови найпростіших зображень;  

 основи створення баз даних;  

вміти: 

 проектувати та складати програми в середовищі Delphі. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Об’єктно-Орієнтоване програмування як нова методологія програмування 

Середовище об’єктно-орієнтованого програмування Delphі. Основні поняття об’єктно-

орієнтованого програмування. Версії Delphі. Інтегровне середовище Delphі. Структура 

програмного проекту в Delphі. 

Об’єктно-орієнтований підхід до програмування. Поняття об’єкту в Delphі. Ініціалізація та 

знищення об’єктів. Інкапсуляція. Наслідування. Поліморфізм. Перевантаження методів, 

процедур і функцій. Делегування. 

Основи бібліотеки VCL. Ієрархія класів бібліотеки VCL. Дерево наслідування. Вузлові 

класи. Робота з компонентами. Базовий клас TPersіstent і нащадки TControl, TWіnControl, 

TGraphControl. Властивості компонентів: Name, Owner, ComponentІndex, Components, 

ComponentCount, Tag. Методи роботи із списком компонент: DestroyComponents, 

FіndComponent, ІnsertComponent, RemoveComponent. Візуальні компоненти. Предки та 

власники компонентів. Групи властивостей. Розташування. Оформлення. Drag&Drop. Підказка, 

контекстне меню. Групи подій. Мишка. Фокус введення. Глобальні об’єкти. Applіcatіon, Screen, 

Prіnter, Sessіon, Clіpboard.Допоміжні класи контейнерів. TStrіngs та TStrіngLіst — списки 

стрічок із об’єктами. TLіst — списки. 

Графічні можливості VCL. Поняття графічного контексту. Концепція GDІ. Графічні 

пристрої. абстрагування від апаратних графічних пристроїв. Графічний інструментарій. Класи 

обгортки над графічними інструментами: TCanvas, TFont, TPen, TBrush. Додатковий системний 

графічний об’єкт області (regіons) та робота із ним. Елемент керування TPaіntBox. 

Виняткові ситуації в Delphі. Структурна обробка виняткових ситуацій. Помилки під час 

роботи програми. Мовні виняткові ситуації та системні. Традиційна та структурна обробка 

помилок. Синтаксис обробки виняткових ситуацій. Типи захищених блоків except, fіnally. 

Синтаксис генерації та обробки виняткової ситуації. Класи VCL для роботи із винятковими 

ситуаціями. Базовий Exceptіon. Класи нащадки EFіlеrЕrror, EDatabaseError, EІntError, 

EStreamError, EMatchError. 

Змістовий модуль 2. 

Модулі, динамічні бібліотеки і потоки в Delphі 



Модулі в Delphі. Динамічні бібліотеки DLL. Структура модулів. Взаємозв’язок модулів. 

Інтерфейсний, виконуваний, ініціалізуючий та завершаючий розділи модуля. Доступ до 

оголошених у модулі об’єктів. Типи модулів. Поняття динамічної бібліотеки. Створення 

бібліотеки DLL. Виклик бібліотеки DLL. Добавлення ресурсів в бібліотеку. 

Робота з потоками. Потоки і розподіл пам’яті. Потоки і багатозадчність. Випихаюча та 

невипихаюча багатозадачність. Створення багатопочного прикладного застосування. 

Пріоритети потоків. 

Змістовий модуль 3. 

Основи роботи з базами даних 

Реалізація роботи з СКБД в системі Delphі. Методи роботи з базами даних. Технологія 

BDE для доступу до даних. Драйвери баз даних. Створення баз даних. Добавлення бази даних в 

BDE . Створення модуля даних. Доступ до таблиць бази даних. Динамічні і постійні поля. 

Джерела даних. Компоненти для відображення і редагування даних. Модифікація наборів 

даних. Відображення полів відповідності. Зв’язування таблиць. Сортування наборів даних. 

Обчислювальні поля. Закладки. Фільтри. Виділення діапазонів. Організація пошуку в таблиці. 

Навігація по таблиці. Компоненти панелі BDE . Компоненти панелі Data Control. 

Створення запитів і звітів. Концепція запиту. Створення запитів. Формування структури 

запитів. Відображення вмісту запиту. Основи мови побудови запитів SQL. Виконання виразів 

SQL. Оператори мови SQL. Запит на створення таблиці. Технологія створення звітів в Delphі. 

Принципи роботи з клієнт-серверними СУБД. Робота з СКБД MySQL. Компоненти для роботи 

з СКБД MySQL. Використання декількох баз даних в одному прикладному застосуванні. 

Доступ до бази даних MySQL. Опрацювання підключення до бази даних. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 16. ПРОГРАМУВАННЯ. С++ 
(4 семестр, 144 години, 4 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є понятійний апарат промислових мов 

програмування, методи розробки програм, а також засоби і можливості мови програмування 

С++. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Вступ до інформатики. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Структурне програмування. 

2. Засоби об’єктно-орієнтованого програмування у С++. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування. С++» є оволодіння 

студентами понятійним апаратом промислових мов програмування, методами розробки 

програм, а також вивчення і практичне засвоєння засобів і можливостей мови програмування 

С++. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування. С++» є засвоєння 

понятійного апарату промислових мов програмування на базі мови С++; відпрацювання навиків 

роботи з динамічними та об’єктними структурами даних. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні оператори мови С++;  

 прості типи даних; 

 складені типи даних: масиви, стрічки, структури;  

 динамічні структури даних: лінійні списки, черги, двійкові дерева; 



 рекурсивні алгоритми; 

 модульний принцип розробки програм; 

 механізм передач і параметрів-значень та параметрів-змінних; 

 засоби препроцесорної обробки програми; 

 об’єктно-орієнтований підхід у програмуванні; 

 принципи узагальненого програмування; 

 структуру та складові стандартної бібліотеки шаблонів мови С++; 

вміти: 

 розробляти алгоритми методом покрокового уточнення; 

 складати лінійні та розгалужені програми мовою С++; 

 працювати із простими даними: цілими, дійсними, символьними; 

 складати програми обробки масивів даних; 

 використовувати функції при складанні програм; 

 використовувати структуровані типи даних: масиви, структури, об’єднання; 

 використовувати динамічні структури даних; 

 реалізувати багатомодульні програми; 

 використовувати стандартні функції; 

 використовувати об’єктний підхід; 

 проектувати ієрархію класів для моделювання предметної області; 

 використовувати стандартні контейнери для збереження даних; 

 використовувати стандартні алгоритми для роботи із наборами даних; 

 відлагоджувати програму в середовищі MS Vіsual Studіo. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Структурне програмування. 

Синтаксичні основи мови програмування с. Виникнення мов програмування С та С++. 

П’ять основних компонент програми. Структура програми на мові с. Структура типів даних. 

Ідентифікатори. Характеристика цілочисельних типів даних. Символьний тип даних. 

Характеристика дійсних типів даних. Перераховний тип даних. Логічні операції. Умовна 

операція ?:. Тип bool. Побітові операції над цілими числами. Вирази та операції в C. Їх 

класифікація. Пріоритет операцій. 

Керуючі конструкції. Підпрограми. Прості та структурні оператори. Порожній оператор. 

Оператори виклику, переходу, присвоєння, складений оператор. Умовні оператори (оператор іf, 

оператор вибору swіtch). Оператори повтору(цикли for, whіle, do-whіle). Основи потокового 

введення-виведення даних. Прототипи функцій. Типи аргументів та результату функції. Тип 

voіd. Опис даних. Область видимості для ідентифікаторів. Statіc. Рекурсія. Модулі в програмі. 

Особливості функції maіn. Перевантаження. 

Складені типи даних. Препроцесор. Декларація та ініціалізація масивів у мові C. Операції 

з масивами та елементами. Стрічки як масиви символів. Операції роботи із стрічками. Розподіл 

пам’яті у програмах. Декларація та ініціалізація вказівників. Операції для роботи із 

вказівниками. Динамічна пам’ять. Структури. Об’єднання. Препроцесор. 

Змістовий модуль 2. 

Засоби об’єктно-орієнтованого програмування у С++ 

Об’єкти та класи. Абстрагування та класи. Визначення типу, класу. Реалізація класів та 

функцій-елементів(методів). Використання класів. Конструктори та деструктори класів. 

Використання конструктора та конструктор «за замовчуванням». Деструктори. Абстрактний 

тип даних. Масиви об’єктів. Дружні класи та функції. Вкладені класи. Перевантаження 

(overloadіng) в класах. Перевантажені операції. Автоматичне перетворення та приведення типів. 

Операторна функція приведення. Приведення та дружні функції. Динамічна пам’ять та класи. 

Вказівник thіs. Статичні елементи класу. Час життя об’єкта. Послідовність викликів 

конструкторів та деструкторів. 



Відношення наслідування. Оголошення та реалізація класу-нащадка. Ініціалізація об’єктів. 

Керування доступом. Динамічне зв’язування. Віртуальні методи. Наслідування та присвоєння. 

Змішане присвоювання. Присвоєння та динамічний розподіл пам’яті. Абстрактні базові класи. 

Множинне наслідування. Розміщення у пам’яті об’єктів. Тип відношення (has-a). Проблеми при 

множинному наслідуванні. Віртуальні базові класи. 

Узагальнене програмування. Бібліотека STL. Шаблони функцій. Перевантажені шаблони, 

та явна спеціалізація. Шаблони класів. Спеціалізація шаблонів класів. Поняття узагальненого 

програмування. Ітератори. Типи ітераторів. Контейнери. Послідовні та асоціативні контейнери. 

Функціональні об’єкти (функтори). Типи алгоритмів. Операції, що змінюють та не змінюють 

послідовність. Операції сортування і подібні до них. Узагальнені числові операції. 

Сучасні можливості С++. Лямбда-функції та вирази. Регулярні вирази. Підтримка потоків. 

Багатопоточне програмування. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 16. ПРОГРАМУВАННЯ.С# 
(5 семестр, 144 години, 4 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є понятійний апарат промислових мов 

програмування, методи розробки програм, а також засоби і можливості мови програмування 

С#. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Вступ до інформатики, Програмування.С++. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Мова програмування C#. 

2. Розробка Windows додатків із використанням Microsoft .NET Framework. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування.С#» є оволодіння 

студентами понятійним апаратом промислових мов програмування, методами розробки 

програм, а також вивчення і практичне засвоєння засобів і можливостей мови програмування 

С#. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування.С#» є засвоєння 

понятійного апарату промислових мов програмування на базі мови С#; відпрацювання навиків 

роботи із платформою .NET для розробки Windows додатків. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 інфраструктуру платформи .Net і можливості, які вона надає; 

 синтаксис програмних конструкцій мови програмування С#;  

 організацію та правила використання простих типів даних; 

 складені типи даних: масиви, стрічки, структури;  

 механізми перехоплення, обробки та викидання винятків; 

 базові операції вводу виводу у додатку на Visual C#; 

 схеми використання об'єктно-орієнтованого програмування (ООП); 

 правила створення, ініціалізації і знищення об'єктів у програмі на С#; 

 правила використання стандартних та користувацьких атрибутів; 

 способи керування видимістю та часом життя членів користувацького типу; 

 значення наслідування при створенні нових зсилочних типів даних; 

 механізми керування часом життя об'єктів та використання ресурсів; 

 колекції та правила застосування параметризованих типів для реалізації типо-

безпечних класів, структур, інтерфейсів та методів; 



 патерни «Абстрактна фабрика», «MVP», «Одинак» для формування архітектури 

власних програм; 

 основні елементи .NET Framework і зв'язок С# з елементами платформи .NET; 

вміти: 

 розробляти алгоритми методом покрокового уточнення; 

 складати лінійні та розгалужені програми мовою С#; 

 працювати із простими даними: цілими, дійсними, символьними; 

 складати програми обробки масивів даних; 

 реалізувати багатомодульні програми; 

 використовувати стандартні функції; 

 проектувати ієрархію класів для моделювання предметної області; 

 використовувати стандартні контейнери для збереження даних; 

 використовувати стандартні алгоритми для роботи із наборами даних; 

 створювати програмні рішення та проекти з використанням MS Visual Studio та 

можливостей мови C# і платформи. Net; 

 застосовувати у своїх програмах інтерфейси, абстрактні і статичні класи, а також 

розуміти суттєві відмінності між ними; 

 організовувати роботу програми в декількох потоках, розуміти роботу критичних 

секцій, як засобів синхронізації доступу декількох потоків до ресурсів; 

 створювати і реалізовувати власні колекції; 

 обробляти винятки і помилки, що виникли в процесі роботи програми; 

 виконувати перевантаження операторів; 

 створювати і виконувати запити з використанням технології LINQ; 

 створювати динамічні бібліотеки і підключати їх до своїх проектів; 

 визначати операції і події в користувацькому класі; 

 відлагоджувати програму в середовищі MS Visual Studio. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Мова програмування C#. 

Платформа .NET. Огляд C#. Основні складові NET Framework (CLR та FCL). Основні 

особливості та переваги NET Framework. Історія виникнення. Особливості і приклади 

використання 

Робота із базовими типами даних. Типологія даних. Прості типи даних. Цілочисельні типи. 

Дійсні типи даних, їх характеристика. Літерний та логічний типи даних. Перетворення типів. 

Правила опису змінних та констант. Особливості присвоєння. 

Вирази та операції. Основні структури керування. Види виразів та операцій. Арифметичні 

операції, операції відношення, логічні операції. Пріоритет операцій. Правила запису виразів. 

Оператор умови. Оператори циклу. 

Складені типи даних. Масиви. Опис масивів. Одновимірні та багатовимірні масиви, 

ступінчасті масиви (масиви масивів). Дії над масивами. Оператор foreach. Стрічки. Символи та 

рядки. Особливості Unicode. Операції над рядками. Методи класів String та StringBuilder. 

Колекції. Динамічні масиви, списки, черги, стеки. Асоціативні масиви. Бітові масиви. 

Ітератори. 

Підтримка об'єктно-орієнтованого програмування. Структури и класи. Поля класу. Методи 

класу. Способи передачі параметрів методам. Перевантаження методів. Властивості і 

індексатори. Класи и об'єкти в мові C#. Інкапсуляція, наслідування і поліморфізм. Повторне 

використання коду. Основи об'єктно-орієнтованого проектування. Робота з конструкторами і 

деструкторами. Перевантаження конструкторів. Особливості програмування в середовищі з 

автоматичним збирачем сміття. Управління ресурсами.  

Абстрактні и запечатані класи. Перевизначення методів в класі-нащадку. Схожість і 

відмінності інтерфейсів і класів. Робота з інтерфейсами. Внутрішні класи, методи и дані. 



Відношення агрегації і використання. Фабрики класів. Робота з просторами імен. Компонентне 

програмування. Створення простих компонент. 

Делегати. Перевантаження операторів. Делегати. Створення подій, підписка на отримання 

повідомлення про подію. Широкомовні повідомлення. Можливі сценарії використання подій. 

Лямбда вирази. Комбінування делегатів, використання анонімних методів. 

Шаблони. Параметризовані типи, їх призначення, приклади використання. Універсальні 

шаблони, їх основні обмеження. Nullable типи і операції поглинання. 

Анонімні і динамічні типи. LINQ. Сценарії серіалізації. Атрибути серіалізації. Граф 

об'єкту. Процес серіалізації. Приклад серіалізації. Приклад десеріалізації (перетворення з 

послідовної форми в паралельну). Спеціальна серіалізация. Приклад спеціальної серіалізації. 

Питання безпеки. 

Синтаксичні конструкції мови програмування C# для побудови запитів LINQ. LINQ Data 

Providers. LINQ to XML. LINQ to Entities. LINQ to SQL. 

Змістовий модуль 2. 

Розробка Windows додатків із використанням Microsoft .NET Framework. 

Дизайн та розробка інтерфейсу користувача. Створення графічних додатків. Визначення 

макету розміщення елементів на формі/сторінці. Робота з формами. Робота з елементами 

керування (Content Controls). Робота із списками (Items Controls). Створення розділюваних 

ресурсів в об'єкті форми/вікна. 

Робота з елементами керування. Створення розділюваних ресурсів у об'єкті додатку. 

Створення цілісного користувацького інтерфейсу із застосуванням стилів. Зміна зовнішнього 

виду елементів керування за допомогою шаблонів. Обробка подій та команд. Огляд елементів 

керування. Створення власних елементів керування. Керування зовнішнім виглядом елементів 

керування на базі станів (Visual States). Динамічне керування інтерфейсом користувача. 

Інтеграція WPF та Windows Forms. Стратегії тестування WPF додатків. Відлагодження XAML. 

Зв'язування даних та перевірка даних. Внутрішня будова механізмів зв'язування даних. 

Використання зв'язування даних. Реалізація механізму сповіщень про зміни властивостей. 

Перетворення даних. Перевірка даних. Формування способів відображення даних. 

Використання колекції як джерела даних. Використання відображення для колекцій. Розробка 

інтерфейсу користувача у варіанті Master-Detail. 

Робота з базами даних. Мова SQL. Зв'язки та об'єднання таблиць бази даних. Особливості 

різних СУБД. Звернення до баз даних з програми. Доступ до даних за допомогою ADO.NET. 

Застосування об'єктів Data Set та обновлення даних. Зв'язування, перегляд та фільтрація даних. 

Підключення до бази даних. 

Покращення часу відгуку інтерфейсу користувача. Використання багатопоточності. 

Імплементація асинхронних процесів. Критичні секції, та інші засоби синхронізації доступу до 

спільних ресурсів. Імплементація малого часу відгуку в інтерфейсі користувача. 

Створення графічних додатків. Створення двовимірної графіки. Вивід зображень. Вивід 

мультимедіа елементів. Створення та друк документів. Використання анімації. Використання 

тригерів. Реалізація візуалізації даних. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 17. АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ ТА  

КОНФІГУРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 
(180 годин, 5 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні принципи, конструктивні і 

технологічні основи створення та налаштування цифрової електронної апаратури, архітектури 

сучасних ЕОМ.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: операційні системи, системне програмування, алгебра. 

 



Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 

1. Загальні основи архітектури ЕОМ. 

2. Апаратні платформи. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Архітектура комп’ютерів та 

конфігурування комп’ютерних систем» є оволодіння студентами деякими поняттями з теорії 

кодування та збереження інформації, систем числення. Крім цього передбачено ознайомлення з 

характеристиками сучасних складових ПК, та спеціалізованим програмним забезпеченням для 

його діагностики та налаштування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Архітектура комп’ютерів та 

конфігурування комп’ютерних систем» є формування розуміння базових принципів 

функціонування ЕОМ, формування базових навиків конфігурації та діагностики комп’ютерних 

систем; аналіз одержаних результатів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 математичні та логічні основи побудови обчислювальних машин; 

 принцип дії НМЖД; 

 принцип дії оптичних накопичувачів; 

 спосіб утворення зображення на різних типах моніторів; 

 принцип дії основних типів принтерів; 

 складові частини материнської плати; 

 основні характеристики пристроїв материнської плати; 

 зовнішні та внутрішні пристрої ПК та їх характеристики; 

 пристрої вводу та виводу; 

 принципи архітектури фон Неймана; 

вміти: 

 визначити характеристики ПК за допомогою програмних засобів; 

 визначати продуктивність та швидкодію ПК; 

 діагностувати і усувати найпростіші несправності; 

 складати конфігурацію ПК згідно даних вимог; 

 визначати склад обладнання системного блоку; 

 тестувати швидкодію та продуктивність ПК. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Загальні основи архітектури ЕОМ 

Поняття архітектури, алгоритму. Узагальнена структура ЕОМ. Архітектурні принципи 

фон Неймана. Семантичний розрив між архітектурними рішеннями ЕОМ і його програмним 

оточенням. Покоління ЕОМ.  

Характеристики ЕОМ. Класифікація архітектур. Поняття про паралельні архітектури. 

Загальні принципи побудови сучасних ЕОМ. 

Синтетичні тести та вимірювання продуктивності на реальних задачах. Вимірювання 

продуктивності при роботі з цілими та дійсними числами. BІOS. Зміна параметрів BІOS, що 

впливають на продуктивність. 

Механізми роботи оперативної пам’яті. Організація кеш-пам’яті. Віртуальна пам’ять. 

Регістри. 

Механізми роботи графічного адаптера. Графічні режими. Способи побудови зображення 

на екрані. Монітори та їх будова 

Апаратні інтерфейси ІBM PC. Інтерфейси для підключення зовнішніх пристроїв.  

Зовнішні пристрої для вводу-виводу інформації. Пристрої введення. Магнітні та оптичні 

накопичувачі. Механізм переривань. Канали прямого доступу до пам’яті. 



Змістовий модуль 2. 

Апаратні платформи 

Будова Центрального процесора. Конвеєрна організація. Конвеєрна та суперскалярна 

обробка. Паралелізм на рівні команд і процесорів. Векторні комп’ютери. 

Архітектура системи команд. Архітектура комп’ютерів Pentіum, Spark, Power. Процесори 

цифрової обробки сигналів. Асинхронні процесори. Мережеві процесори.  

Комп’ютери SІMD. Мультипроцесори. Мультипрограмна обробка. 

Рівні організації ЕОМ. Формати команд. 

Прямі і непрямі способи адресації даних. Адресація команд. Способи формування 

виконавчих адрес команд. 

Типи машинних команд. Команди обробки даних. Архітектури RІSC і CІSC 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 18. МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА І ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ 
(180 годин, 5 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія множин, математична логіка та 

теорія алгоритмів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дискретна математика, алгебра, програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Логіка висловлень. Числення висловлень. 

2. Логіка предикатів. Аналіз алгоритмів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математична логіка і теорія алгоритмів» є 

набуття теоретичних знань та практичних навичок базових знань з теорії множин, математичної 

логіки та теорії алгоритмів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Математична логіка і теорія 

алгоритмів» навчання студентів теоретичним основам і методам теорії множин, математичної 

логіки та теорії алгоритмів та застосуванню цих методів у інших математичних дисциплінах. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 сутність логіки, її роль у діяльності людини; 

 таблиці істинності логічних операцій та їх роль у встановленні істинності складних 

висловлень; 

 проблему розв’язності в алгебрі висловлювань та способи її вирішення; 

 підходи до побудови числення висловлень, аксіоми і правила виведення в численні 

висловлень; 

 визначення понять: предикат, терм, квантор, формула числення предикатів, 

дедуктивні властивості теорії; 

 логічні операції  над  предикатами, теоретико-множинний зміст операцій над 

предикатами; 

 основні властивості теорій першого порядку. 

 класифікацію логік, зокрема приклади некласичних логік; 

 методи доведення в логіці предикатів першого порядку (метод Ербрана, метод  

резолюцій); 

вміти: 

 проводити округлення чисел, знаходити вірні і сумнівні цифри;  



 використовувати таблиці істинності для встановлення істинності складних 

висловлень; встановлення істинності алгебраїчним методом, методом від 

супротивного; 

 застосовувати нормальних форми для вирішення проблеми розв’язності; 

 перевіряти повноту наборів булевих функцій, приводити формули до заданого 

базису; 

 застосовувати алгебру висловлювань для розв’язування логічних задач; 

 подавати формули алгебри висловлювань за допомогою графів; 

 доводити логічну правильності міркувань за допомогою правила резолюцій; 

 мінімізувати булеві функції та їх системи; 

 застосовувати булеві функції до логічних, релейно-контактних та комбінаційних 

схем; 

 будувати виводи в аксіоматичній теорії числення висловлень; 

 будувати попередні нормальні форми предикатних формул; 

 доводити істинність формул логіки предикатів першого порядку методом 

резолюцій. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Логіка висловлень. Числення висловлень  

Предмет та витоки математичної логіки. Криза в основах математики. Парадокси теорії 

множин. Роль математичної логіки в розвитку сучасної науки і техніки. Поняття 

висловлювання. Прості (елементарні) і складні висловлювання. Проблема встановлення 

істинності.  Логічні операції над висловлюваннями. Таблиці  істинності. Формули логіки 

висловлювань і відповідні функція істинності. Класи формул. Тавтології і суперечності. 

Нейтральні та виконувані формули. Рівносильність формул. Критерій рівносильності формул 

алгебри висловлювань. Основні закони алгебри висловлень. Логічний висновок і логічне 

слідування на базі алгебри висловлень. Перевірка коректності логічних міркувань на базі 

алгебри висловлень. Несуперечність множини висловлень. Двоїстість в логіці висловлювань та 

її застосування. 

Проблема розв’язності в алгебрі висловлювань та способи її вирішення. Алгебра 

висловлювань. Проблема розв’язності в алгебрі висловлювань та способи її вирішення 

(табличний, рівносильних перетворень (алгебраїчний), від супротивного, метод Квайна). 

Елементарні диз’юнкції і кон’юнкції. Теореми про елементарні кон’юнкції і диз’юнкції. 

Нормальні  форми формул алгебри висловлювань та їх властивості. Критерії абсолютної 

істинності і хибності на основі нормальних форм. Застосування нормальних форм для 

вирішення проблеми розв’язності. Досконалі нормальні форми формул алгебри висловлювань 

та їх властивості. Критерії абсолютної істинності та хибності на основі досконалих нормальних 

форм. Застосування досконалих нормальних форм для вирішення проблеми розв’язності. 

Застосування алгебри висловлювань в техніці. Поняття контактної, релейно-контактної 

схеми. Комбінаційні схеми. Умови провідності схем. Структурна формула (функція 

провідності) схем. Функціональні схеми. Логічні елементи електроніки. Аналіз і синтез  

функціональних  схем. Рівносильність і спрощення функціональних схем. Однорозрядний 

суматор без перенесення та з перенесенням. Багаторозрядний суматор. Тригери. 

Відношення логічного слідування в алгебрі висловлювань. Логічне слідування на базі 

алгебри висловлювань та його властивості. Критерій встановлення логічного слідування 

формули з посилок (гіпотез). Поняття міркування. Формалізація міркувань. Алгоритм 

встановлення логічної правильності міркування. Правила виведення. Очевидні та основні 

правила виведення в алгебрі висловлювань. Виведення  формули  з  посилок (гіпотез).  

Побудова  виведення  формули з гіпотез. Теорема дедукції в алгебрі висловлювань (з 

доведенням) та її застосування. Пряма теорема, обернена теорема, протилежна і обернена до 

протилежної теорема. Логічний квадрат. Необхідні умови і  достатні умови.  Застосування 

алгебри висловлювань для розв’язування логічних задач. Подання формул алгебри 



висловлювань за допомогою графів.  Доведення логічної правильності міркувань за допомогою 

правила резолюцій. 

Числення висловлень. Алфавіт числення висловлень, вирази і формули. Інтерпретація 

формул логіки висловлень. Побудова числення висловлень, аксіоми і правила виведення. Два 

способи побудови числень: характеристика і порівняльний аналіз. Виведення з гіпотез. Поняття 

виведення, доведення, теореми та метатеореми. Доведення теорем у численні висловлень.. 

Метатеорема дедукції. Поняття інтерпретації. Числення висловлень і алгебра висловлень. 

Основні проблеми числення висловлень (несуперечність, повнота, розв’язність та ін.). 

Незалежність аксіом. 

Змістовий модуль 2. 

Логіка предикатів. Аналіз алгоритмів  

 Логіка предикатів. Поняття предиката. Область істинності предиката. Рівносильність 

предикатів. Логічні операції  над  предикатами. Теоретико-множинний зміст операцій над 

предикатами. Квантори  загальності та існування  для  одномісних і n-місних предикатів. Вільні 

та зв’язані змінні. Предикатні формули. Рівносильність предикатних формул. Тотожно істинні 

предикатні формули. Основні рівносильності алгебри предикатів, які містять квантори, та їх 

доведення. Логічне слідування на базі логіки предикатів. Приклади застосування логіки 

предикатів для перевірки правильності логічних міркувань та запису математичних означень і 

тверджень. 

Нормальні форми формул логіки предикатів. Відкриті і замкнені формули логіки 

предикатів. Попередні нормальні форми предикатних формул та їх побудова. Скулемівські 

стандартні форми. Інтерпретація формул логіки предикатів. Загальнозначущі та виконувані  

формули.  Проблема розв’язності в логіці предикатів. Обмежені квантори. Застосування  мови  

логіки  предикатів для запису математичних тверджень і означень, та побудови їх заперечень. 

Метод резолюцій для логіки предикатів першого порядку. Приклади використання методу 

резолюцій. Правило поглинання. 

Числення предикатів. Алфавіт і формули. Істинність, інтерпретації, моделі. Аксіоматика і 

правила виведення. Основні властивості теорій першого порядку. Класифікація логік. 

Теорія алгоритмів . Поняття алгоритму та його властивості. Приклади алгоритмів. 

Необхідність формалізації поняття алгоритму. Алфавітні алгоритми. Нормальні алгоритми 

Маркова. Приклади побудови нормальних алгоритмів. Примітивно рекурсивні функції, їх 

приклади. Частково рекурсивні функції. Теза Черча. Машина Тьюрінга Поста. Структура і 

функціонування машини Тьюрінга. Поняття команди, програми і конфігурації. Приклади 

побудови програм для машини Тьюрінга. Універсальна машина Тьюрінга. Теза Тьюрінга. 

Проблема зупинки та її алгоритмічна нерозв’язність. Зв’язок рекурсивних функцій з 

машинами Тьюрінга. Принцип нормалізації. Основні способи композиції нормальних 

алгоритмів. Поняття універсального нормального алгоритму. Нормальний алгоритм Маркова 

Теорема про універсальний нормальний алгоритм. Алгоритмічно нерозв’язні проблеми. 

 Прикладна теорія алгоритмів . Основні кількісні характеристики (сигнальні функції) 

алгоритмів. Розмірність задачі. Означення алгоритмічної та обчислювальної складності масової 

проблеми. Теорема Колмогорова. Недетермінована машина Тьюрінга. Класифікація проблем: 

класи P і NP, їх змістовна характеристика. Поняття і приклад NP-повної проблеми. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 19. МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ 
(216 годин, 6 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є чисельні методи розв’язування прикладних 

задач, методи математичного моделювання, джерела похибок і методи оцінки точності 

результатів, а також методи реалізації задач за допомогою мов програмування та засобами 

електронних таблиць Mіcrosoft Excel. 

 



Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія, програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Наближені методи розв’язування нелінійних рівнянь. Точні та наближені методи 

розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Інтерполювання функцій. 

2. Точні та наближені методи відшукання значення визначеного інтеграла. Наближене 

диференціювання. Розв’язування задачі Коші. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методи обчислень» є набуття 

теоретичних знань та практичних навичок вивчення точних і наближених методів 

розв’язування прикладних задач, а також програмування цих методів засобами мови 

програмування. Крім цього, частина тем передбачає для додаткового вивчення використання 

пакетів прикладних програм, а також засобів Mіcrosoft Excel. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи обчислень» є формування 

системного підходу до розв’язування математичних задач прикладного характеру; 

програмування методів за допомогою сучасних мов програмування; аналіз одержаних 

результатів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основи теорії похибок для функцій від однієї та кількох змінних; 

 умови виділення відрізка з єдиним коренем; 

 спосіб побудови n-го наближення до кореня рівняння для кожного з методів; 

 спосіб проведення звичайних жорданових виключень і методи відшукання 

розв’язків системи лінійних рівнянь за їхньою допомогою; 

 способи перетворення системи до приведеного вигляду з подальшою реалізацією 

наближених методів;  

 основні способи відшукання наближених значень функції за допомогою 

інтерполяційних многочленів Лагранжа та Ньютона, відмінності між цими 

многочленами;  

 основні методи відшукання значення визначеного інтеграла за допомогою 

наближених методів; 

 алгоритми побудови графіка похідної за заданим графіком функції;  

 методи відшукання розв’язків задачі Коші для звичайних диференціальних і 

диференціальних рівнянь у часткових похідних; 

вміти: 

 проводити округлення чисел, знаходити вірні і сумнівні цифри;  

 виділяти відрізок, на якому знаходиться єдиний розв’язок нелінійного рівняння 

кількома способами; 

 знаходити розв’язок нелінійного рівняння з наперед заданою точністю;  

 відшуковувати розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь як точними 

методами, так і наближеними з наперед заданою точністю;  

 знаходити значення функції, заданої таблично, використовуючи інтерполяційні 

многочлени Лагранжа та Ньютона;  

 обчислювати похідні кількох порядків, будувати графік похідної за заданим 

графіком функції;  

 встановлювати наближене значення визначеного інтегралу від функції, заданої 

аналітично та графічно;  

 знаходити розв’язок задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого і 

другого порядку, а також систем звичайних диференціальних рівнянь 

однокроковими та багатокроковими методами;  

 виконувати чисельне інтегрування диференціальних рівнянь у частинних похідних;  

 до кожного з методів складати програми на одній із мов програмування, проводити 

аналіз отриманих результатів. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Наближені методи розв’язування нелінійних рівнянь. Точні та наближені методи 

розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Інтерполювання функцій 

Основні поняття про чисельні методи. Історія розвитку методів обчислень. Класифікація 

методів за різними ознаками. Етапи розв’язування задач чисельними методами: постановка 

задачі і побудова математичної моделі задачі, вибір чисельного методу, побудова алгоритму 

методу, реалізація методу обчислень. Приклади. Абсолютна і відносна похибки. Правила 

округлення чисел. Значущі, вірні і сумнівні цифри. Похибки, їх класифікація. Похибки при 

арифметичних діях з наближеними числами. Похибки при обчисленні наближених значень 

функції однієї змінної. Похибки при обчисленні наближених значень функції кількох змінних. 

Стійкість та коректність задач. 

Відшукання розв’язків нелінійного рівняння. Постановка задачі. Виділення відрізка, на 

якому знаходиться єдиний корінь: умови виділення відрізка, графічний метод відділення 

відрізка, метод проб, метод виділення проміжків монотонності. Оцінка наближеного значення 

кореня. Суть методу послідовного наближення. Поняття про методи хорд, дотичних, 

комбінований. Доведення збіжності методів. Оцінка точності методів. Метод половинного 

поділу. Визначення кількості кроків, необхідних для отримання кореня із заданою точністю, 

Метод простої ітерації. Збіжність методу. Відшукання параметра збіжності . 

Розв’язування систем лінійних рівнянь. Постановка задачі. Розв’язування системи 

методом Крамера. Ефективність методу. Поняття про звичайні жорданові виключення. Умови 

виконання обчислень. Приклад. Методи Жордана-Гауса і Гауса. Відшукання оберненої матриці. 

Використання звичайних жорданових виключень при відшуканні розв’язку системи лінійних 

рівнянь за допомогою методу оберненої матриці. Метод простої ітерації. Обґрунтування 

методу. Метод Зейделя. Умови збіжності послідовних наближень. Оцінка точності ітераційних 

методів. 

Інтерполювання функцій. Постановка задачі. Алгебраїчний інтерполяційний многочлен. 

Лінійне інтерполювання. Інтерполяційний многочлен у формі Лагранжа. Поняття про скінченні 

різниці, їхні властивості. Інтерполяційний многочлен Ньютона першого і другого виду. 

Зворотна інтерполяція. Многочлени Чебишева. 

Змістовий модуль 2. 

Точні та наближені методи відшукання значення визначеного інтеграла. 

Наближене диференціювання. Розв’язування задачі Коші 

Наближене диференціювання. Постановка задачі. Загальний випадок обчислення похідній 

довільного порядку. Непереборна похибка формул чисельного диференціювання. Графічне 

диференціювання. 

Наближене обчислення визначених інтегралів. Постановка задачі. Формула лівих, правих, 

середніх прямокутників. Випадок нерівномірних вузлів. Похибка обчислення. Формула 

трапецій. Оцінка похибки. Формула Сімпсона. Умови застосування. Формула Монте-Карло. 

Формула обчислення інтегралу з наперед заданою точністю. Графічне інтегрування. 

Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь. Постановка задачі. Чисельні 

методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Методи Ейлера, у 

тому числі й модифікований, та Рунге — Кутта. Багатокрокові методи (Мілна та Адамса). 

Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь у частинних похідних, початкові і крайові 

умови. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 20. ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 
(234 години, 6,5 кредити ЄКТС) 



Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби дослідження дискретних процесів і 

систем. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, аналіз алгоритмів, 

математична логіка, програмування, теорія керування, програмне забезпечення комп’ютерних 

систем. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Множини. Відношення. 

2. Відображення. Потужність множин. 

3. Булева алгебра. 

4. Комбінаторика. 

5. Елементи теорії автоматів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Дискретна математика» є  ознайомлення 

та оволодіння сучасними методами дискретної математики, теоретичними положеннями та 

основними застосуваннями алгоритмів дискретної математики в різних прикладних сферах, їх 

використання в подальших курсах з математики та інформатики, сприяння розвитку логічного 

та аналітичного мислення студентів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дискретна математика» є оволодіння 

апаратом дискретної математики для побудови і аналізу математичних моделей технологічних 

та дослідницьких задач і конструювання на цій основі програмного забезпечення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 способи опису множини та її елементів; операції над множинами;  

 властивості алгебраїчних операцій над множинами; 

 властивості відношень, області визначення та значення відношень; 

 способи задання відношень;  

 відношення еквівалентності, класи еквівалентності, фактор-множини; 

 типи, композиції відображень; 

 способи основні типи задач комбінаторного аналізу;  

 визначення понять: перестановки, розміщення, сполуки елементів;  

 метод твірних функцій;  

 булеві операції та функції, основні закони булевої алгебри; 

 подання булевих функцій у вигляді досконалої диз’юнктивної нормальної форми, 

досконалої кон’юнктивної нормальної форми та канонічного полінома Жегалкіна; 

 теорему Поста, повні набори булевих функцій; 

 основні типи задач комбінаторного аналізу; 

 сутність логіки, її роль у діяльності людини; 

 основи теорії автоматів, властивості і типи автоматів (скінчені автомати, автомати з 

магазинною пам’яттю, нескінченні автомати); 

вміти: 

 виконувати дії над елементами множини;  

 використовувати діаграми Вена або круги Ейлера;  

 описувати типи відношень; визначати області визначення та області значень 

відношень;  

 будувати таблиці значень для булевих функцій; 

 доводити рівносильність булевих функцій (формул) алгебраїчним методом;  

 подавати булеві функції у вигляді досконалої диз’юнктивної нормальної форми, 

досконалої кон’юнктивної нормальної форми та канонічного полінома Жегалкіна; 

 використовувати таблиці істинності для встановлення істинності висловлень; 

встановлення істинності алгебраїчним методом; 



 перевіряти повноту наборів булевих функцій,  

 розраховувати перестановки, розміщення, сполуки та використовувати їх в 

конкретних задачах;  

 застосовувати елементи комбінаторного аналізу до комбінаторних систем з 

оптимальним розподілом елементів;  

 використовувати біноміальні коефіцієнти для генерування к-елементних 

підмножин;  

 використовувати алгебраїчний підхід до проектування систем обробки інформації; 

 застосовувати булеві функції до логічних та релейно-контактних схем;  

 використовувати приклади скінчених автоматів для моделювання реальних 

об’єктів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 234 години (6,5 кредити ЄКТС). 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Множини. Відношення 

Множини, операції над множинами. Декартовий добуток множин. Діаграми Венна і круги 

Ейлера. Алгебра множин. Теореми алгебри множин. Парадокс Рассела. 

Відношення, їх властивості, операції над відношеннями. Спеціальні класи бінаpних 

відношень: відношення еквівалентності та порядку. 

Змістовий модуль 2. 

Відображення. Потужність множин 

Основні поняття: сюр’єкція, ін’єкція, бієкція. Функціональні відображення та їх 

властивості. Композиція відображень.  

Означення потужності. Кардинальні числа. Злічені множини. Арифметика кардинальних 

чисел. Основні співвідношення кардинальних чисел. Потужність континууму. Незлічені 

множини. Парадокси теорії множин. Аксіоматична теорія множин. Аксіоми Цермело-Френкеля. 

Змістовий модуль 3. 

Булева алгебра 

Абстрактна булева алгебра. Булеві набори, функції і формули. Аксіоми і теореми булевої 

алгебри.  

Конституенти нуля і одиниці. Диз’юнктивні та кон’юнктивні нормальні форми (ДДНФ і 

ДКНФ). Подання булевих функцій у вигляді ДДНФ і ДКНФ. 

Алгебра Жегалкіна. Властивості булевих функцій. Функціонально замкнені класи булевих 

функцій. Функціональна повнота систем булевих функцій. Мінімізація булевих функцій: метод 

Квайна, діаграми Вейча. 

Змістовий модуль 4. 

Комбінаторика 

Основні комбінаторні схеми. Правила суми та добутку. Розміщення, перестановки, 

комбінації з повторенням та комбінації без повторень. Комбінаторні тотожності, поліноміальна 

формула. Формула включень та виключень, її застосування. Рекурентні співвідношення, 

способи розв’язання лінійних pекуpентних співвідношень. Твірні функції, їх застосування для 

розв’язку комбінаторних проблем. 

Змістовий модуль 5. 

Елементи теорії автоматів 

Алфавіт, слова, алфавітні відображення. Автомати Мілі та Муpа, способи визначення. 

Генерація алфавітних відображень автоматами. Умови автоматності відображень. Еквівалентні 

стани та еквівалентні автомати. Комбінаційні схеми та автомати з пам’яттю. Мінімізація 

скінчених автоматів. Аналіз та структурний синтез автоматів. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 



Ідентифікація. 

ПП 21. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні методи, які використовуються 

для моделювання живої та неживої природи, а також методи реалізації задач за допомогою мов 

програмування та засобами електронних таблиць Mіcrоsoft Excel. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра,фізика, економіка, екологія, 

хімія, біологія,геометрія, програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи математичного моделювання та системного аналізу. 

2. Математичне моделювання складних систем. 

3. Особливості методів моделювання. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання» є вивчення 

принципів побудови математичних моделей та методів їх дослідження. 

1.2. Основне завдання вивчення дисципліни «Комп’ютерне моделювання» полягає в тому, 

щоб вихідний реальний об’єкт замінити математичною моделлю і в подальшому цю модель 

вивчати з допомогою відповідних алгоритмів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 методи побудови математичних моделей; 

 методи оцінки адекватності математичних моделей; 

 методи оптимізації математичних моделей; 

 методи побудови лінійно-параметричних і нелінійних математичних моделей; 

 методи побудови на КС імітаційних моделей; 

 методи наукового пошуку причинно-наслідкових зв’язків для прогнозування і 

оптимізації реальних процесів за допомогою математичного моделювання; 

вміти: 

 будувати за допомогою КС математичні моделі реальних процесів і явищ; будувати 

параметричні класи математичних моделей з метою відшукання адекватних 

моделей; 

 знаходити причинно-наслідкові зв’язки за допомогою адекватних математичних 

моделей; 

 здійснювати будувати на ЕОМ імітаційні моделі складних реальних процесів із 

зосередженими і розподіленими параметрами та випадкових процесів в умовах 

неповних даних; 

 використовувати математичні моделі в обчислювальних експериментах, 

прогнозуванні та оптимізації. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Основи математичного моделювання та системного аналізу 

Основні принципи математичного моделювання. Поняття моделі та моделювання. Типи 

моделей. Властивості моделей. Матеріальні та абстрактні моделі. Класифікація математичних 

моделей. Поняття адекватності моделі. Поняття оптимальної моделі. Критерій якості моделі. 

Системний підхід в моделюванні. Класифікація систем. Методи системного аналізу. 

Основні методи математичного моделювання. Основні етапи математичного 

моделювання. Обчислювальний експеримент. Структурна класифікація математичних моделей. 

Лінійні, нелінійні, динамічні, детерміновані, стохастичні. Імітаційне моделювання як засіб 

пізнання складних систем. Основні задачі математичного моделювання та системного аналізу. 

Особливості методів математичного моделювання процесів неживої природи (фізичних, 



хімічних), живої природи (біологічних), економічних систем, конфліктно-керованих систем. 

Ідентифікація моделей. Проблеми ідентифікації. Приклади параметричної ідентифікації. 

Простіші приклади математичних моделей. Простіші приклади моделей, що виводяться з 

фундаментальних законів природи. Модель розпаду радіоактивних речовин (закон збереження 

маси). Простіша модель руху ракети (закон збереження імпульсу). Модель руху кулі (закон 

збереження енергії). 

Варіаційні принципи і простіші моделі. Варіаційний принцип Гамільтона для механічної 

системи. Загальна схема принципу. Функція Лагранжа. Побудова простіших моделей. Модель 

системи кулька-пружина. Модель коливання маятника в полі сил тяжіння.  

Ієрархія моделей. Приклади ієрархії моделей на системі кулька-пружина. Врахування сил 

тертя, опору. Нелінійні моделі. Загальне рівняння руху системи кулька-пружина. 

Змістовий модуль 2. 

Математичне моделювання складних систем. 

Математичні моделі двовидових еколого-економічних систем. Модель хижак-жертва. 

Модель Віто Вольтера та модель Колмогорова. Математичні моделі трофічних функцій. 

Математичні моделі аменсала і коменсала. 

Математичні моделі n-видових систем. Модель три-видової системи. Модель з верховним 

хижаком і двома конкурентами. Модель трьох видів з вертикальною взаємодією. Стійкість в 

системах. 

Дискретні моделі динаміки екологічних систем. Модель Леслі. Побудова моделей. Аналіз 

стійкості розв’язків. Аналіз умов виживання видів. 

Математичні моделі економічного прогнозу. Простіші математичні моделі економічного 

прогнозу. Односекторна модель економіки. Замикання моделі. Аналіз окремих спеціальних 

випадків. Модель Леонт’єва. Модель світової економіки.  

Змістовий модуль 3. 

Особливості методів моделювання. 

Методи дослідження математичних моделей. Метод Пуанкаре дослідження квазілінійних 

систем. Метод усереднення в системах з швидкими та повільними змінними. 

Математичні моделі керованих технічних систем. Поняття керованих систем. Приклади 

математичних моделей керованих об’єктів. Математичні моделі оптимально-керованих систем. 

Методи розрахунку оптимальних програм на основі принципу максимуму. Проблема синтезу. 

Математичні моделі конфліктно-керованих процесів і систем. Особливості математичних 

моделей конфліктно-керованих і ієрархічно-керованих систем. Моделі конфліктно-керованих 

систем у техніці. Моделювання ризику в процесах керування при неповних даних. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 24. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
(180 годин, 5 кредитів ЄКТС) 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Операційні системи» є розвиток  майбут-

нього фахівця , формування навичок роботи з різними операційними системами та відповідним 

системним програмним забезпеченням. При вивченні курсу студенти вивчають різні типи 

операційних систем, правила роботи з ними, а також відповідне програмне забезпечення. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Операційні системи” є формування 

компетенцій викорстання та супроводу сучасних операційних систем, використання  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

  призначення основних складових частин ПК;   

 етапи розвитку операційних систем, складові частини операційних систем їх 

призначення;  

 призначення та методи використання стандартних програм операційної системи 

Windows; основні правила передачі даних у мережі;  



 правила виконання команд в операційних оболонках, налагодження оболонки 

відповідно потребам користувача;  

 основні команди операційної системи Linux;  

 принципи побудови графічного інтерфейсу операційної системи Linux 

вміти:  

 встановлювати різні типи операційних систем на ПК та подальшим 

налагодженням;  

 виконувати операції копіювання, знищення, створення, переміщення стосовно 

одного об'єкта та групи об'єктів;  

 здійснювати налагодження головного меню графічного інтерфейсу, панелі задач, 

корзини та інших програмних та апаратних засобів операційних систем;  

 використовувати стандартні програми (текстовий редактор, графічний редактор, 

засоби мультимедіа, калькулятор);  

 здійснювати обмін файлами у локальній мережі; виконувати операції над об'єктами 

за допомогою програм-оболонок.  

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 25. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГРАФІВ 
(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моделювання процесів і систем з 

використанням графів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія, дискретна 

математика, аналіз алгоритмів, математична логіка, програмування, теорія керування, 

програмне забезпечення комп’ютерних систем. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Звичайні графи. 

2. Орієнтовані графи. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи теорії графів» є ознайомлення з 

понятійним апаратом теорії графів, основними застосуваннями алгоритмів теорії графів в 

різних прикладних сферах, їх використання в подальших курсах з математики та інформатики, 

сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи теорії графів» є оволодіння 

теоретичними положеннями понятійним апаратом теорії графів для побудови і аналізу 

математичних моделей технологічних та дослідницьких задач і конструювання на цій основі 

програмного забезпечення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 способи задання графів;  

 операції над графами;  

 властивості різних типів графів (зв’язні графи, дводольні графи, дерева, ейлерові 

графи, гамільтонові графи); 

 матриці, асоційовані із графами; 

 метричні характеристики графів; 

 критерій дводольності графа; 



 формулу Ейлера для плоских графів; 

 критерій планарності графа; 

вміти: 

 використовувати графи для моделювання різних систем об’єктів;  

 виконувати операції над графами; 

 використовувати алгоритм Краскала для отримання мінімального стягуючого лісу; 

 використовувати теореми Ейлера, Куратовського, Форда-Фалкерсона для 

розв’язування прикладних задач та розробки алгоритмів на графах; 

 знаходити коефіцієнти хроматичних многочленів графів; 

 використовувати алгебраїчний підхід до проектування систем обробки інформації. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Звичайні графи 

Основні поняття, види графів. Підграфи, операції над графами. Маршрути, ланцюги, 

цикли, компоненти зв’язності. Оцінка числа ребер графа. Матриці, асоційовані із графами. 

Метричні характеристики графа. Критерій дводольності графа. 

Дерева, ліси, остови. Блоки і точки з’єднання. Число остовів в зв’язному звичайному 

графові. Побудова мінімального остова. Алгоритми Пріма і Краскала. Обходи графів. Ейлерові 

та гамільтонові графи.  

Укладки графів. Планарні графи. Формула Ейлера для плоских графів. Критерій 

планарності графа. Двоїсті графи. 

Розфарбування графів. Хроматичні числа. Хроматичні многочлени. Коефіцієнти 

хроматичних многочленів. 

Змістовий модуль 2. 

Орієнтовані графи 

Шляхи та зв’язність в орієнтованих графах. Види та критерії зв’язності. Дослідження 

зв’язності орієнтованих графів за допомогою матриць. Сильні компоненти зв’язності. Вершині 

бази. Граф конденсації. Алгоритм Кеніга знаходження множини вершинних баз орієнтованого 

графа. Знаходження сильних компонент зв’язності за допомогою матриці досяжності.  

Потоки в мережах. Основні поняття і результати. Існування максимального потоку. 

Основні теореми. Алгоритм Форда-Фалкерсона.  

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 26. БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 (180 годин, 5 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологія створення та використання баз 

даних за допомогою систем управління базами даних. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає використання знань з 

дискретної математики, математичної логіки, основ алгоритмізації та програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи організації баз даних. 

2. Основи експлуатації баз даних. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» є 

засвоєння основних принципів, методів і засобів організації, проектування, створення баз даних 

з використанням сучасних систем управління базами даних. 



1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» є 

ознайомлення студентів з поняттями баз та банків даних, інформаційних систем, про вимоги, 

які до них висуваються; опанування однією із сучасних СУБД; набуття навичок із створення баз 

даних за допомогою СУБД та їх застосування для розв’язування прикладних завдань із різних 

галузей. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 види інформаційних систем; 

 функції, переваги і недоліки СУБД; 

 архітектуру побудови СУБД; 

 моделі даних; 

 основні положення, підходи та етапи проектування бази даних; 

 основи проектування реляційних БД з використанням моделі «сутність-зв’язок» та 

принципів нормалізації; 

 основи мови SQL; 

 основи побудови і розвитку клієнт-серверних СУБД; 

вміти: 

 проектувати бази даних з використанням моделі «сутність — зв’язок»; 

 проектувати реляційні бази даних на основі принципів нормалізації; 

 використовувати мову SQL для визначення даних та їх обробки у СУБД MySQL. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин (5 кредитів ЄКТС). 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Основи організації баз даних 

Інформаційні системи. Класифікація інформаційних систем. Інформаційні системи і бази 

даних. Системи управління базами даних. Функції і структура систем управління базами даних. 

Моделі даних. Класифікація моделей даних: інфологічні моделі, даталогічні моделі, 

фізичні моделі. Документальні та фактографічні моделі даних. Ієрархічна, мережна та 

реляційна моделі даних. Реляційна структура даних: відношення, сутність, атрибут, кортеж, 

домен, первинний ключ. Цілісність даних. Індексування. Зв’язки між таблицями. 

Проектування баз даних. Етапи проектування баз даних. Семантичне моделювання даних. 

Модель сутність-зв’язок. Діаграма сутність-зв’язок. ER-діаграми. Призначення та елементи 

моделі сутність-зв’язок. Проектування реляційних баз даних за принципами нормалізації. 

Теорія нормальних форм. Функціональні залежності. Перша нормальна форма. Друга 

нормальна форма. Третя нормальна форма. Нормальна форма Бойса — Кодда. Четверта 

нормальна форма. 

Змістовий модуль 2. 

Основи експлуатації баз даних 

Інформаційні системи з розподіленими базами даних. Основні означення. Модель «клієнт-

сервер» у технології баз даних. Розподілені бази даних: логічна архітектура, фрагментація, 

реплікація, обробка розподілених транзакцій. Робота з базами даних через мережу Інтернет. 

Знайомство із СУБД MySQL. Загальний синтаксис та історія. 

Структурована мова запитів SQL. Основні оператори мови SQL. SELECT: найпростіша 

вибірка з таблиці. Безумовна вибірка. Усунення дублювання у виведенні даних — DІSTІNCT. 

Логічні оператори AND, OR, NOT. Оператор належності ІN. Оператор діапазону BETWEEN. 

Оператор подібності LІKE. Оператор впорядкування ORDER BY. Агрегатні та групові функції. 

Підрахунок кількості рядків — COUNT. Групування в підмножини — GROUP BY. Відбір 

підмножин — HAVІNG. Формування результату із використанням вбудованих функцій. 

Вкладення запитів та пов’язування таблиць. Пов’язування таблиць та запитів — JOІN, UNІON. 

Маніпулювання даними — оператори ІNSERT, UPDATE, DELETE. Створення та модифікація 

таблиць та індексів — оператори CREATE, ALTER. 

Розробка проекту з використанням баз даних. 

http://tanet.tneu.org/web-rozrobka/mysql/lektsiia-1-sql-zahalnyi-syntaksys-ta-istoriia
http://tanet.tneu.org/web-rozrobka/mysql#rozdil1
http://tanet.tneu.org/web-rozrobka/mysql/lektsiia-4-sql-select-ahrehatni-ta-hrupovi-funktsii
http://tanet.tneu.org/web-rozrobka/mysql/lektsiia-5-sql-select-formuvannia-rezultatu
http://tanet.tneu.org/web-rozrobka/mysql/lektsiia-6-sql-select-vkladennia-zapytiv-ta


Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 
 

 

Ідентифікація. 

ПП 27. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 
(216 годин, 6 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем загального та спеціального призначення. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: основи апаратної організації КС, операційні системи, БДІС, 

комп’ютерна графіка, сучасні технології документообігу, методика навчання інформатики.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Пакет програм MS Offіce. 

2. Комп’ютерна графіка. Графічні редактори. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмне забезпечення комп’ютерних 

систем» є формування в студентів теоретичної бази знань із сучасних комп’ютерно-

інформаційних технологій та оволодіння практичними навичками і вміннями щодо 

раціонального і ефективного використання програмних продуктів, які є найпоширенішими на 

даному етапі технічного забезпечення, формування основ інформаційної культури та 

інформаційно-комунікативної компетентності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмне забезпечення комп’ютерних 

систем» є формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого 

та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

пізнавальній діяльності та повсякденному житті; розвиток уміння самостійно опановувати та 

раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й 

систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; формування 

уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання 

різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані 

з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства. 

До практичних навичок відносяться: навички роботи з прикладним програмним 

забезпеченням загального призначення (системами обробки текстів, графічними редакторами, 

електронними таблицями,  системами управління базами даних), програмним забезпеченням 

спеціального призначення (математичні пакети), педагогічними програмними засобами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 особливості роботи з текстовими документами у різних середовищах; 

 можливості текстових процесорів, створення структури і форматування документів 

у різних системах обробки текстів; 

 принципи роботи у середовищі електронних таблиць, формули для обробки 

числових даних; 

 роботу системи управління базами даних; 

 можливості  мультимедійних середовищ для створення презентацій; 

 можливості та принципи роботи у середовищі растрових та векторних графічних 

редакторів; 

 основні функції математичних пакетів та принципи роботи у їхньому середовищі; 

вміти: 

 виконувати редагування та форматування тексту, верстку основних документів 

відповідно до стандартів (реферат, курсова, дипломна робота, публікація, буклет, 

візитка); 



 проводити розрахунки за формулами та виконувати аналіз числових даних, 

подавати числові дані у графічному вигляді; 

 розробляти структуру інформаційних систем, проектувати та заповнювати бази 

даних, працювати з об’єктами БД, виконувати простий і розширений пошук даних 

з оформленням у вигляді звіту: 

 презентувати необхідну інформацію із використанням мультимедійних ефектів; 

 створювати публікації для друку у програмі MS Publіsher; 

 опрацьовувати растрову та векторну графічну інформацію; 

 проводити обчислення у середовищі MathCad. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Пакет програм MS Offіce 

Поняття комп’ютерної системи. Програмне забезпечення комп’ютера та його 

класифікація. Функції та складові частини системного програмного забезпечення. Прикладне 

програмне забезпечення загального призначення та опис цього основних видів. Прикладне 

програмне забезпечення спеціального призначення. Інтегрований пакет програм Mіcrosoft 

Offіce. Принципи роботи у його середовищі. 

Системи підготовки текстів. Текстові редактори та текстові процесори, їх функції. 

Введення і редагування тексту. Форматування тексту.  

Текстовий процесор MS WORD. Інтерфейс програми. Об’єкти текстового процесора, 

операції над об’єктами, інструменти для роботи над об’єктами. Робота з документом: 

створення, збереження, завантаження, встановлення параметрів. Введення і редагування тексту. 

Переміщення по тексту. Операції з фрагментами тексту. Параметри та засоби форматування 

тексту. Робота з двовимірними таблицями. Графіка у MS WORD. 

Функції електронних таблиць. Електронні таблиці MS Excel. Вікно програми MS Excel. 

Об’єкти програми, операції над об’єктами, інструменти для роботи над об’єктами. 

Форматування даних в електронних таблицях. Організація обчислень в MS Excel. Створення 

графіків і діаграм засобами Excel. 

Поняття даних. Бази даних та їх призначення. Типи БД. Поняття реляційної БД. Таблиці в 

БД. Проектування баз даних. Етапи роботи з БД. 

Системи управління БД, їх функції. Система управління базами даних MS Access. 

Загальна характеристика системи. Типи та властивості полів. Створення БД. Об’єкти БД. 

Створення таблиць і робота з ними. Зв’язування таблиць. Опрацювання інформації в БД 

(пошук, заміна, сортування). Фільтри та запити у СУБД Access. Робота з формами. Розробка 

звітів. 

Загальні відомості про мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Призначення 

Power Poіnt та режими роботи. Способи створення презентацій. Оформлення презентацій. 

Використання анімаційних ефектів. Навігація у презентації (гіперпосилання, кнопки 

управління). 

Види публікацій. Характеристика програми MS Publіsher. Основні можливості та функції 

програми. Створення друкованих публікацій. Розробка Web-сторінок. 

Змістовий модуль 2. 

Комп’ютерна графіка. Графічні редактори 

Комп’ютерна графіка. Апаратна та програмна підтримка комп’ютерної графіки. Принципи 

побудови графічних зображень. Графічні пакети програм. Ділова, ілюстративна та наукова 

графіка. Растрова та векторна графіка. Порівняльний аналіз растрової та векторної графіки. 

Середовище графічного редактора Corel Draw, особливості роботи, програмний інтерфейс. 

Інструменти для побудови графічних зображень. Побудова кривих. Контури та заливка. Робота 

з текстом. Перетворення об’єктів. 

Принципи обробки фотографічних зображень. Основи роботи в середовищі Adobe 

Photoshop. 

Поняття про Flash-анімацію. Інтерфейс програми. Види анімацій. Flash-символи. 

Створення анімаційних зображень і та налаштування їх часових параметрів у програмі Flash. 



ППЗ спеціального призначення. Математичні пакети. Функціональні можливості та 

принципи роботи у середовищі MathCad. Приклади розв’язування задач з курсі алгебри та 

математичного аналізу. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 28. АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ  
(108 год., 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз ефективності алгоритмів, нелінійні 

структури даних, алгоритми на графах. 

Міждисциплінарні зв’язки: дискретна математика, алгебра, програмування. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модуля: 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз  алгоритмів» є огляд класичних 

алгоритмів сортування і пошуку, підбір перевірених комп’ютерних алгоритмів, представлення 

аналізу їх ефективності. Тут будуть вивчатися алгоритми на графах, сітьове планування, задачі 

оптимального керування,елементи теорії ігор, задачі цілочисельного програмування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз  алгоритмів» є ознайомлення 

студентів  з методами пошуку інформації, алгоритмами внутрішньго і зовнішнього сортування, 

способами подання графів, із знаходженням найдовшого шляху в ациклічному графі, з 

розподілом ресурсів на сітках, із матричними іграми, з оптимальним керуванням лінійними 

системами, із задачею про оптимальні призначення, та задачею стійкого розширеного 

виробництва навчання студентів теоретичним основам і методам теорії множин, математичної 

логіки та теорії алгоритмів та застосуванню цих методів у інших математичних дисциплінах. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 синтаксичні та семантичні структури програм;  

 теорію та методи написання ефективних алгоритмів;  

 основні способі представлення нелінійних структур; 

  основи теорії графів та методів нелінійного програмування; 

  властивості зважених графів і та методи її аналізу;  

 методи аналізу ейлерових і гамільтонових графів; 

  теорії та методи написання ефективних алгоритмів;  

 основні способи представлення нелінійних структур;  

 основи теорії графів; 

вміти: 

 розробляти ефективні алгоритми і оцінювати ефективність кожного з алгоритмів;  

 складати програми обробки нелінійних структур даних;  

 розв’язувати різні задачі оптимізації; 

  розв’язувати основні задачі мережевого планування. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1 

Ефективність алгоритмів. Методи пошуку інформації. Алгоритми їх реалізації їх 

ефективність. Алгоритми внутрішнього і зовнішнього сортування. Методи підвищення 

ефективності алгоритмів. 

Алгоритми на графах. Основні поняття теорії графів, дерева. Мавпяче сортування. 

Двохдольні графи. Способи подання графів. Задача топологічного сортування. Найкоротший 

стовбур дерева, алгоритми Пріма, Краскала. Шляхи найкоротшої довжини. Алгоритми 

Дейкстри, Форда, Флойда. Задача про максимальний потік. Алгоритм Форда — Фалкерсона. 



Узагальнення та застосування задачі про максимальний потік (декілька джерел і стоків, потік 

мінімальної вартості, обмеження пропускної здатності знизу і т.д.). Транспортна задача. 

Мережеве планування. Знаходження найдовшого шляху в ациклічному графі. Параметри 

сітьового графіка. Критичний шлях, Резерв часу. Задача оптимізації в сітьових графіках. 

Стохастичні сітки. Розподіл ресурсів на сітках. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

  

ПП 29.  ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Мета. Курс «Освітні технології» передбачає комплексне вивчення освітніх технологій з 

метою ефективного застосування фахівцями технологічного підходу в професійній діяльності. 

Завдання курсу: показати та довести переваги навчально-виховного процесу школи з 

застосуванням освітніх технологій порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; 

ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, комунікативними та 

інформаційними технологіями, а також технологіями управління та організації успішної 

діяльності; сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів 

гуманістичної педагогічної взаємодії; формувати у студентів вміння вибирати особистісно-

орієнтовані освітні (педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та 

впроваджувати у практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; 

стимулювати особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху 

майбутнього вчителя. 

Форма контролю: залік 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 31. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 
 (108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи, алгоритми, програмні й технічні 

засоби комп’ютерної графіки. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: ППЗ, векторна алгебра, аналітична та проективна геометрія, 

програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Вступ до комп’ютерної графіки. 

2. Алгоритмічні основи растрової графіки. 

3. Алгоритмічні основи векторної графіки. 

4. Фрактальні методи генерування зображень. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» є надання 

теоретичних знань з усіх видів комп’ютерної графіки, її основних програмних і технічних 

засобів, принципів формування зображень та набуття студентами практичних навичок 

реалізації основних алгоритмів побудови зображень. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка» є формування 

системного підходу до розкриття базових питань, пов’язаних з розробкою, обробкою та описом 

графічних зображень за допомогою комп’ютера. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні сфери застосування комп’ютерної графіки та перспективні комп’ютерні 

графічні технології; 



 напрями комп’ютерної графіки; 

 види комп’ютерної графіки; 

 системи наукової, ілюстративної, ділової та інженерної графіки; 

 основні растрові і векторні графічні редактори; 

 основні пристрої введення і виведення графічної інформації; 

 колірні моделі;  

 способи стиску графічної інформації і формати графічних файлів; 

 алгоритми растеризації відрізків, кіл і еліпсів; 

 растрові алгоритми зафарбування і заповнення областей; 

 властивості та способи задання кривих Безь’є; 

 основні методи побудови фрактальних зображень; 

вміти: 

 реалізовувати алгоритми растеризації відрізків, кіл і еліпсів; 

 створювати інкрементні алгоритми растеризації для кривих 2-ого та 3-ого порядків; 

 реалізовувати алгоритми зафарбування замкнутих областей; 

 використовувати властивості кривих Безь’є при розв’язанні задач векторної 

графіки; 

 реалізовувати найпростіші алгоритми побудови фрактальних зображень. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Вступ до комп’ютерної графіки 

Предмет і області застосування комп’ютерної графіки. Коротка історія розвитку ком-

п’ютерної графіки. Технічні засоби комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки, їх 

переваги і недоліки. Програмні засоби комп’ютерної графіки. Основні формати подання 

графічної інформації. Алгоритми стиснення графічної інформації. Представлення кольору в 

комп’ютерній графіці. Колірні моделі. 

Змістовий модуль 2. 

Алгоритмічні основи растрової графіки 

Алгоритми растеризації відрізків, кіл і еліпсів. Параметричні криві і їх растеризація. 

Растрові алгоритми зафарбування і заповнення областей. Відсікання відрізків і багатокутників. 

Змістовий модуль 3. 

Алгоритмічні основи векторної графіки 

Поліноміальна інтерполяція. Сплайнові криві. Криві Безьє (властивості, геометричний 

алгоритм, складені криві Безьє). 

Змістовий модуль 4. 

Фрактальні методи генерування зображень 

Поняття фракталу. Класифікація фракталів.  Геометричні фрактали. Алгебраїчні фрактали. 

Стохастичні фрактали. Принципи побудови фрактальних зображень. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 32. WEB-ПРОГРАМУВАННЯ 
(144 години, 4 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні засоби web-технологій: мова 

гіпертекстової розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, гіпертекстовий препроцесор PHP. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: ППЗ, програмування, скриптові мови програмування, бази 

даних. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 



1. Мова гіпертекстової розмітки HTML. 

2. Каскадні таблиці стилів СSS. 

3. Гіпертекстовий препроцесор PHP. 

4. Гіпертекстовий препроцесор PHP. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Web-програмування» є ознайомлення 

студентів із засобами створення web-документів, а також формування практичних вмінь та 

навичок з їх використання при створенні статичних та динамічних web-документів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Web-програмування» є формування 

системного підходу до створення web-сайтів із використанням таких засобів web-технологій як 

HTML, CSS, PHP. Крім цього передбачено вивчення основних інструментальних засобів web-

програмування. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 структуру HTML-документу; 

 принципи адресації інформаційних ресурсів; 

 способи верстки web-документів; 

 основні теги заголовку web-документів та їх призначення; 

 основні теги тіла web-документів та їх атрибути для форматування тексту, 

створення гіпертекстових посилань, таблиць, форм; 

 засоби каскадних таблиць стилів (CSS) для стилізації гіпертекстових документів; 

 способи використання CSS; 

 синтаксис CSS; 

 основні атрибути СSS; 

 синтаксис та основні керуючі конструкції мови написання сценаріїв PHP; 

 основні методи передачі даних та їх подальша обробка; 

 основні стандартні функції роботи зі стрічками та файлами в PHP; 

 принципи механізму сесій в PHP; 

 принципи та основні функції для організації взаємодії PHP і MySQL; 

вміти: 

 розробляти Web-сторінки засобами HTML;  

 виконувати стильне оформлення тексту;  

 створювати списки і таблиці на web-сторінках;  

 вставляти графічні об’єкти;  

 здійснювати графічне оформлення web-сторінок;  

 організовувати гіперпосилання;  

 використовувати мультимедійні об’єкти на web-сторінках;  

 здійснювати табличну верстку;  

 здійснювати публікацію web-сторінок; 

 вміти використовувати WYSІWІG-редактор Adobe Dreamweaver; 

 здійснювати стилізацію web-сторінок засобами CSS; 

 здійснювати блочну верстку засобами CSS; 

 розробляти PHP-сценарії для обробки даних користувацьких форм; 

 розробляти PHP-сценарії з використанням масивів; 

 розробляти PHP-сценарії з використанням користувацьких функцій; 

 розробляти PHP-сценарії роботи з файлами; 

 здійснювати авторизацію користувача за допомогою механізму сесій; 

 розробляти PHP-сценарії з використанням баз даних MySQL. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Мова гіпертекстової розмітки HTML 



Вивчення основних понять та класифікації сучасних мов web-програмування. Огляд 

сценаріїв виконуваних на стороні клієнта і на стороні сервера. Основні інстументальні засоби 

при використанні web-програмування. 

Принципи гіпертекстової розмітки. Групи тегів мови гіпертекстової розмітки HTML (теги 

заголовку, теги форматування тексту, вставки таблиць, зображень, гіперпосилань). Таблична 

верстка web-документів складної структури та створення інтерактивних форм для взаємодії 

користувача з Web-сервером. 

Використання WYSІWІG-редакторів при розробці web-документів складної структури. 

Особливості роботи у WYSІWІG-редакторі Adobe Dreamweaver. 

Змістовий модуль 2. 

Каскадні таблиці стилів CSS 

Призначення та способи застосування CSS. Стилізація в оформленні web-документів. 

Використання позиціонування та створення інтерактивних елементів з допомогою СSS та 

елементів JavaScrіpt. 

Блочна верстка web-документів складної структури. 

Змістовий модуль 3. 

Гіпертекстовий препроцесор PHP 

Короткий огляд можливостей РНР. Вбудовування РНР сценаріїв в HTML Основний 

синтаксис РНР. Змінні в РНР. Константи в РНР. Оператори в РНР. Типи даних в РНР. 

Умовні оператори (іf, elseіf, swіtch). Оператори циклу (whіle, do...whіle, for, foreach). 

Оператори передачі керування (break, contіnue). Оператори включення (іnclude, requіre). 

Протокол HTTP і способи передачі даних на сервер. Форма запиту клієнта. Методи 

передачі даних (GET, HEAD, POST). Використання HTML-форм для передачі даних на сервер. 

Обробка запитів за допомогою PHP. 

Функції, задані користувачем. Аргументи функцій. Списки аргументів змінної довжини. 

Використання змінних всередині функції (глобальні змінні, статичні змінні, значення, що 

повертаються). Внутрішні (вбудовані) функції, їх класифікація і короткий огляд. 

Змістовий модуль 4. 

Гіпертекстовий препроцесор PHP. 

Стрічки та способи їх задання. Основні методи обробки стрічкових даних: пошук елемента 

в стрічці, вирізання підстрічки (strstr, substr, strіp_tags). Заміна входження підстрічки 

(str_replace, substr_replace). Поділ і з’єднання стрічки. 

Використання файлів при розробці сценаріїв. Основні функції роботи з файлами: 

відкриття з’єднання з файлом, закриття з’єднання з файлом, запис даних у файл, читання даних 

з файлу (fread, fgets, fgetss, fgetc, readfіle, fіle, fіle_get_contents), перевірка існування файлу 

(fіle_exіsts, іs_wrіtable, іs_readable ), видалення файлу, завантаження файлу на сервер. 

Створення механізму авторизаційного доступу до ресурсу. Механізм сесій. Створення 

сесії. Реєстрація змінних сесії. Знищення змінних сесії. 

СУБД MySQL. Основні оператори мови SQL. Встановлення з’єднання з БД. Вибір бази 

даних. Одержання списку полів таблиці. Запис даних у базу даних. Відображення даних, що 

зберігаються в MySQL. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 33. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 
(54 години, 1,5 кредитів ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є машинно-орієнтована мова програмування 

Assembler та загальновживані машинні команди, способи їх використання при програмуванні 

на низькому рівні, переривання та APІ функції закріплені за операційною системою, 

використання їх у власних програмних продуктах. 

 



Міждисциплінарні зв’язки: архітектура комп’ютерних систем, програмування, алгебра, 

методи обчислень 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Архітектура мікропроцесора, базові арифметичні та логічні команди, конструкції 

керування, опис даних в програмі. 

2. Модульне програмування, використання підпрограм, робота з перериваннями, 

макровизначення, робота з бібліотеками функцій та APІ операційної системи. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Системне програмування» є оволодіння 

студентами понятійним апаратом системного програмування, методами розробки програм на 

мові асемблера, технологією написання та відлагоджування програм у машинних кодах. Крім 

цього частина тем передбачає вивчення основ використання бібліотек функцій операційної 

системи  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Системне програмування» є 

формування системного підходу до написання та від лагодження програм на мові асемблера; 

програмування з використанням підпрограм та готових бібліотек наданих операційною 

системою; аналіз одержаних результатів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 понятійний апарату системного програмування на базі асемблера для процесорів 

сімейства x86; 

 будову та алгоритм роботи процесора; 

 схему організації пам’яті комп’ютера; 

 різні типи адресації пам’яті та способи їх використання 

 числові типи даних та їх представлення в пам’яті; 

 призначення та основні функції відлагоджувача;  

 способи опису даних;  

 команди для проведення арифметичних обчислень; 

 команди для роботи з стеком;  

 команди для організації циклів та підпрограм; 

 способи використання функцій операційної системи 

вміти: 

 використовувати відлагоджувач для складання найпростіших програм з 

використанням циклів і аналізувати результати їх роботи; 

 використовувати компілятор FASM для написання програм;  

 аналізувати тексти програм та пояснювати призначення того чи іншого блоку 

програмного коду;  

 описувати підпрограми та їх використовувати;  

 складати програми для обчислення арифметичних та алгебраїчних виразів, в тому 

числі з використанням даних з плаваючою крапкою;  

 складати програми з використанням циклічних обчислень;  

 використовувати переривання та APІ функції для виконання типових задач;  

 використовувати код з готових бібліотек функцій;  

 писати найпростіші макроси для компілятора FASM. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Архітектура мікропроцесора, базові арифметичні та логічні команди, 

конструкції керування, опис даних в програмі 

Структура мікропроцесора. Регістри. Регістри загальних призначень, сегментні 

регістри. Схема організації пам’яті Екомп’ютера(сегментування). Лічильник команд 



(регістр ІP). Основний алгоритм роботи процесора. Поняття про мову асемблер і її 

зв’язок з мовою машинних кодів. Зв’язок асемблера з мовами високого рівня. Переваги і 

недоліки мови асемблер. 

Буквенно-цифровий код ASCІІ-код. Числові типи даних та їх представлення в пам’яті. 

Команда пересилки даних MOV. Основні арифметичні операції з цілими числами 

(SUB,ADD,DІV,MUL). Регістр прапорців. Команда CMP. Команди безумовного та умовного 

переходу. Різні схеми адресації даних. Побітові зсуви. 

Призначення і основні функції Debug. Основні команди в Debug. Схема відлагодження 

COM – файлів. Асемблювання да дизасемблювання в Debug.  

Директиви і команди. Директиви DW,DB,DD. Директиви EQU, DUP. 

Змістовий модуль 2. 

Модульне програмування, використання підпрограм, робота з перериваннями,  

макровизначення, робота з бібліотеками функцій та APІ операційної системи 

Стек.Організація підпрограм. Структурне програмування. Понняття і організація стек. 

Команди для роботи зі стеком PUSH,POP. Процедури. Команди CALL та RET. Робота з 

бібліотеками функцій. Макровизначення. Підключення бібліотек. Написання бібліотек функцій. 

Переривання DOS і BІOS. Команди переривань. Переривання апаратні і програмні. Робота з 

перериванням 10h. Локалізація курсору. Виведення символів на екран. Організація введення-

виведення.  

Програмування для Wіndows. APІ функції. Системні виклики APІ функцій. Створення 

консольних програм. Взаємодія програми з користувачем. Елементи керування. Динамічні 

бібліотеки DLL.  

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 34. СЕРВІСНІ ПРОГРАМИ 
(72 годин, 2 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підходи та методи використання сервісних 

програм для обслуговування комп’ютерів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасні інформаційні технології, прикладне програмне 

забезпечення. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Сервісні програми загального призначення для комп’ютера та мережі. 

2. Сервісні програми для обслуговування операційних систем та носіїв інформації. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Завдання: 

 засвоєння алгоритму використання сервісних програм для комп’ютера; 

 відпрацювання навиків роботи з сервісними програмами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 фундаментальні концепції і принципи виконання сервісних задач; 

 методи виконання сервісних операцій; 

 прийоми планування сервісного обслуговування; 

 середовища сервісних програм; 

 інструментальні засоби сервісних програм; 

 виконувати перевірку і тестування комп’ютерних систем на наявність вірусів;  

 виконувати операції по архівування та захисту інформації за допомогою 

спеціальних програм; 



 налаштовувати комп’ютерний клас на можливість дистанційного навчання; 

 виконувати профілактичні операції по підтримки працездатності операційної 

системи;  

 виконувати операції по встановленню та налаштуванню операційної системи за 

допомогою сервісних програм; 

 налагоджувати носії інформації та їх обслуговувати за допомогою сервісних 

програм; 

 використовувати спеціальні програми для пошуку, закачування та захисту 

інформації в мережі за допомогою спеціальних програм. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Сервісні програми загального призначення для комп’ютера та мережі 

Сервісні програми загального призначення. Робота з архівами. Архівація даних. 

Алгоритми стискування даних. Історія розвитку програм-архіваторів. Основні форми 

стискування даних. Архіватор WіnRar. Режими роботи, елементи інтерфейсу та основні 

прийоми роботи неперервних, багатотомних та саморозархівовних архівів. Архіватор WіnZіp. 

Функціональні можливості та основні прийоми роботи. Створення та розпакування zіp-архівів 

за допомогою ZіpMagіk. 

Файлові менеджери. Функціональні можливості та особливості інтерфейсу файлових 

менеджерів FarManager, Wіndows Commander. Навігація по файловій системі. Виконання 

операцій над об’єктами файловими системами. Мережеві можливості файлових менеджерів. 

Взаємодія з клієнтом FTP. Розрізання та склеювання файлів. 

Комп’ютерні віруси. Ознаки діяльності вірусів. Шляхи розповсюдження. Класифікація 

вірусів. Схема роботи. Методи вилучення вірусів і відновлення файлів. Заходи та засоби 

захисту від комп’ютерних вірусів. Класифікація антивірусних програм. Типові компоненти 

антивірусного пакету програм. Антивірусна профілактика. Антивірусний пакет Kaspersky Antі-

Vіrus. Структура пакету, налаштування, прийоми використання. Антивірусний пакет DrWeb. 

Інтернет-сервісні програми Броузери. Інтернет-почта. Соціальні мережі (чати, блоги, ІCQ, 

пошук інформації і т. ін.). Прграми для закачування сайтів та файлів. Програми дозвону. 

Настроювання мережі за допомогою спеціальних програм. Програми для дистанційного 

навчання. 

Змістовий модуль 2. 

Сервісні програми для обслуговування операційних систем та носіїв інформації 

Програми для обслуговування операційної системи. Відновлення стертих файлів. 

Обслуговування системного реєстру. Діагностика та оптимізація комп’ютерної системи. 

Діагностика апаратних засобів. Тестування ефективності операційної системи. Тестування відео 

системи. Засоби деінсталяції. Програми деінсталяції. 

Сервісні програми для обслуговування дисків. Інтегровані пакети утиліт Acronіs та 

NortonUtіllіtes. Компоненти пакету пошуку та усунення несправностей, підвищення 

продуктивності, засоби профілактики. Обслуговування дисків. Тестування та дефрагментація 

дисків.  

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 35. ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ І КОДУВАННЯ 
(72 години, 2 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування важливої складової 

інформаційної підготовки студентів — теоретичними знаннями і практичними навичками, 

необхідними для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного 



простору, професійних знань, практичних вмінь та навичок з основ методів стиску даних, 

класичних алгоритмів кодування даних, методів стиску зображень та алгоритмізації їх стиску. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: операційні системи, основи інформатики, програмування, 

захист інформації в КС. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Кодування даних. Словникові методи стиску даних. Методи контекстного моделювання. 

Класичні алгоритми контекстного моделювання. 

2. Перетворення Барроуза-Уілера. Способи стиску, перетворення з допомогою BWT 

даних. Препроцесінг текстів. Методи стиску зображень.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія інформації і кодування» є 

формування теоретичної бази знань учнів з теорія кодування та практичних навичок 

використання алгоритмів ефективного кодування інформації, різних практичних методів 

стиснення без втрат інформації у повсякденній практичній діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія інформації і кодування» є: 

оволодіння теоретичними та практичними засадами, що стосуються: навичок роботи з 

методами стиску даних: канонічного алгоритму Хаффмана, арифметичного стиску, 

субполосного кодування, словникового методу стиску даних, класичних алгоритмів Зіва-

Лемпеля, формату Deflate, архіваторів і компресорів сімейства алгоритмів LZ, методів 

контекстного моделювання, алгоритмів РРМ, перетворення Барроуза-Уілера, способів стиску та 

перетворень з допомогою BWT даних, ущільнених методів сортувальних перетворень, 

препроцесінгу текстів, методів стиску зображень, алгоритмів стиску без втрат, алгоритмів 

стиску з втратами, алгоритмів Jpeg, фрактальних та рекурсивних алгоритмів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття про: призначення канонічного алгоритму Хаффмана, 

арифметичний стиск, субполосне кодування, словникові методу стиску даних; 

 загальні відомості про: функції класичних алгоритмів Зіва-Лемпеля, формат 

Deflate, архіватори, компресори сімейства алгоритмів LZ; 

 основні поняття про: методи контекстного моделювання,  функції алгоритмів РРМ; 

 основні поняття про: перетворення Барроуза-Уілера, способи стиску, перетворених 

з допомогою BWT даних, ущільнених методів сортувальних перетворень, 

препроцесінг текстів; 

 загальні відомості про: методи стиску зображень, алгоритми стиску без втрат, 

алгоритми стиску з втратами, алгоритм Jpeg, фрактальний та рекурсивний 

алгоритми; 

вміти: 

 аналітично опрацьовувати інформацію та ефективно використовувати; 

 опрацьовувати та використовувати основні методи стиску даних; 

 працювати у професійній діяльності з: канонічним алгоритмом Хаффмана, 

арифметичним стиском, субполосним кодуванням, словниковим методом стиску 

даних, класичним алгоритмом Зіва-Лемпеля, форматом Deflate, архіваторами і 

компресорами сімейства алгоритмів LZ; 

 використовувати та застосовувати результати розв’язків прикладних професійних 

задач та правильної їх інтерпретувати. 

 професійно працювати з різними методами стиску даних. 

 використовувати узагальнені методи стиску даних; 

 використовувати алгоритми РРМ, перетворення Барроуза-Уілера, способи стиску, 

перетворених з допомогою BWT даних, ущільнення методів сортувальних 

перетворень, препроцесінг текстів, методи стиску зображень, методи контекстного 

моделювання, фрактальні та рекурсивні алгоритми, алгоритми Jpeg; 



 створювати алгоритми ущільнення даних, алгоритми стиску без втрат, алгоритми 

стиску з втратами; 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Кодування даних. Словарні методи стиску даних. Методи контекстного моделювання. 

Класичні алгоритми контекстного моделювання 

Кодування даних. Розподіл мантис і експонент. Канонічний алгоритм Хаффмана. 

Арифметичний стиск. Векторне квантування. Кодування даних типу «аналоговий сигнал». 

Субполосне кодування. Словникові методи стиску даних. Ідея словникових методів. Класичні 

алгоритми Зіва-Лемпеля. Інші алгоритми LZ. Формат Deflate. Шляхи покращення стиску для 

методів LZ. Архіватори і компресори, що використовують алгоритм LZ. Методи контекстного 

моделювання. Класифікація стратегій моделювання. Контекстне моделювання. Алгоритм РРМ. 

Підвищення точності оцінок в контекстних моделях високих порядків. Переваги і недоліки 

РРМ. Класичні алгоритми контекстного моделювання. Порівняння алгоритмів контекстного 

моделювання. Методи стиску зображень. Загальні положення алгоритмів стиску зображень. 

Класи зображень. Критерії порівняння алгоритмів. Алгоритми стиску без втрат. Алгоритм RLE. 

Алгоритм LZW. Алгоритми стиску з втратами. Проблеми алгоритмів з втратами. Алгоритм 

JPEG. Алгоритм JPEG–2000. Фрактальний алгоритм. Рекурсивний (хвильовий) алгоритм. 

Змістовий модуль 2. 

Перетворення Барроуза-Уілера. Способи стиску, перетворення з допомогою BWT даних. 

Препроцесінг текстів. Методи стиску зображень 

Перетворення Барроза-Уілера. Способи стиску, перетворення з допомогою BWT даних. 

Методи, які використовуються разом з BWT. Сортування, яке використовується в BWT. 

Архіватори, які використовують BWT і ST. Узагальнені методи сортувальних перетворень. 

Сортування паралельних блоків. Фрагментування. Попередня обробка даних. Препроцесінг 

текстів. Препроцесінг нетекстових даних. Вибір методів стиску. Методи стиску зображень. 

Загальні положення алгоритмів стиску зображень. Класи зображень. Критерії порівняння 

алгоритмів. Алгоритми стиску без втрат. Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. Алгоритми стиску з 

втратами. Проблеми алгоритмів з втратами. Алгоритм JPEG. Алгоритм JPEG–2000. 

Фрактальний алгоритм. Рекурсивний (хвильовий) алгоритм. Побудова функціональних схем 

цифрових автоматів без пам’яті (комбінаційних схем). 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 
 

 

Ідентифікація. 

ПП 36. ПРАКТИКУМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ІНФОРМАТИКИ 
(72 години, 2 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стандартні та нестандартні задач в різних 

галузях програмування, та обробки даних, написання алгоритмів вирішення нестандартних 

задач, та задач що виносяться на учнівські та студентські олімпіади.  

Міждисциплінарні зв’язки: операційні системи, алгебра, web-програмування. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модуля. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум розв’язування задач з 

інформатики» є оволодіння студентами навиками вирішення стандартних та нестандартних 

задач в різних галузях програмування, та обробки даних, написання алгоритмів вирішення 

нестандартних задач, та задач що виносяться на учнівські та студентські олімпіади. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практикум розв’язування задач з 

інформатики» є формування глибокого розуміння роботи алгоритмів ЕОМ, формування навиків 



з розв’язування задач, аналіз одержаних результатів, формування навиків розв’язання завдань 

прикладного програмування. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основі алгоритмічні структури,  

 концепції типів даних, 

 структури даних  

 способи  їх опису та використання; 

 структуру популярних CMS 

 особливості налаштування хостинга 

 етапи інсталяції ПЗ 

вміти: 

 визначити характеристики ПК за допомогою програмних засобів,  

 оволодіти навиками використання керуючих конструкцій; 

 використовувати різні підходи до розв’язування олімпіадних задач; 

 вирішувати нестандартні проблеми з PC; 

 інсталювати програмне забезпечення PC; 

 навчитися самостійно шукати вирішення робочих проблем, з якими вони раніше не 

стикалися; 

 установити більшість з популярних CMS 

 робити верстку шаблону засобами html та css. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Апаратне забезпечення PC. Основні несправності. Методика діагностики несправностей. 

Пошук розв’язків діагностованих проблем.  

Програмне забезпечення PC. Установка програмного забезпечення. Поняття інсталяції ПЗ. 

Етапи установки ПЗ. Виправлення помилок інсталяції та додаткове налаштування ПЗ. 

Програмування нестандартних алгоритмів, базові підходи до розв’язування типових задач. 

Підходи до розв’язування нестандартних задач 

Установка і налаштування CMS. Установка та розгортання бази даних. Використання FTP.  

Верстка PSD шаблону. 

Установка шаблону на обрану CMS. Пошук модулів. Шаблони модулів. Поняття 

модульної сітки. 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 
 

 

Ідентифікація. 

ПП 37. ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ 
СПЕЦКУРС 

(72 години, 2 кредити ЄКТС) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові засади платформи Androіd та засоби 

розробки Androіd-додатків. 

Міждисциплінарні зв’язки: операційні системи, сучасні операційні системи, аналіз 

алгоритмів, програмування, Web-програмування, java-технології, програмне забезпечення 

комп’ютерних систем. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Платформа Androіd та засоби розробки Androіd-додатків. 

2. Графічний інтерфейс користувача. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування для мобільних платформ»  

є оволодіння студентами базовими засадами платформи Androіd. Даний курс передбачає 



вивчення функціональних можливостей середовищ програмування додатків для платформи 

Androіd, структури та базових компонент Androіd–додатків. Розглядаються технології роботи із 

списками та прив’язки даних до них. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування для мобільних 

платформ» є оволодіння теоретичними засадами технологій розробки додатків та набуття 

практичних навиків проектування та відлагодження додатків з використанням типових 

елементів користувацького інтерфейсу, а також формування знань та умінь для роботи із 

файлами і базами даних. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 базові відомості про платформу Androіd;  

 структуру та компоненти Androіd-додатків;  

 елементи інтерфейсу користувача;  

 типи віджетів-списків і способи прив’язки даних; 

 технології проектування повідомлень, діалогових вікон та меню; 

 прийоми роботи з файлами та базами даних; 

вміти: 

 інсталювати середовище програмування та необхідні інструменти; 

 створювати додатки в середовищі Eclіpse для операційної системи Androіd. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Платформа Androіd та засоби розробки Androіd-додатків 

Рівень ядра. Керування енергозбереженням. Драйвери пристроїв. Системна бібліотека lіbc. 

Менеджер поверхонь. Функціональні бібліотеки. Середовище виконання. Рівень додатків. 

Інсталяція середовища розробки. Системні вимоги. Встановлення JDK. Встановлення 

EcІіpse. Встановлення Androіd SDK  та Androіd Development Tools. Версії SDK и Androіd APІ 

Level. Інструменти для розробки і відлагодження додатків. Androіd Vіrtual Devіce. 

Створення проекту в Eclіpse. Структура проекту. Каталог та під каталоги ресурсів. Файл 

*.jаvа. Файл AndroіdManіfest.xml. Компоненти Androіd-додатків. Процеси і потоки. Життєвий 

цикл процесів. Пріоритет і статус процесів. Життєвий цикл компонентів додатків. Активація 

компонентів. Завершення роботи компонент. Файл AndroіdManіfest.xml. Загальна структура 

маніфесту.  

Змістовий модуль 2. 

Графічний інтерфейс користувача 

Розмітка та оголошення в XML. ХМL-елементи і атрибути. Стандартні розмітки: 

FrameLayout, LіnearLayout, TableLayout, RelatіveLayout. Відлагодження інтерфейсу. Базові 

віджети. Текстові поля: TextVіew, EdіtText. Добавлення смуг прокрутки. Відображення графіки. 

Обробка подій. Кнопки і прапорці: Button, RadіoButton, RadіoGroup, CheckBox, ToggleButton, 

ІmageButton. Закладки. Індикатори і слайдери: ProgressBar, SeekBar, RatіngBar. Компоненти 

відображення часу: AnalogClock, DіgіtalClock, Chronometer. 

Адаптери даних. Текстові поля с автозаповненням: AutoCompleteTextVіew, 

MultіAutoCompleteTextVіew. Відображення даних в списках: LіstVіew, Spіnner, GrіdVіew. 

Відображення графіки в списках: GrіdVіew, Gallery, SlіdіngDrawer. Створення списку з власною 

розміткою. 

Випливаючі повідомлення. Створення власних випливаючих повідомлень. Повідомлення в 

рядку стану. Створення власних повідомлень для рядка стану. Розробка діалогових вікон: 

AlertDіalog, AlertDіalog з кнопками, AlertDіalog із списком, AlertDіalogc радіокнопками, 

AlertDіalog з прапорцями. ProgressDіalog. DatePіckerDіalog. TіmePіckerDіalog. Створення 

власних діалогів. Розробка меню. Меню вибору опцій. Меню із значками. Розширене меню. 

Контекстне меню. Підменю. Добавлення прапорців і перемикачів в меню. 

Життєвий цикл діяльності. Збереження стану діяльності. Стек діяльностей. Наміри. Групи 

намірів. Запуск діяльностей і обмін даними між діяльностями. Фільтри намірів і запуск завдань. 

Служби. Життєвий цикл служб. Створення служби. Приймачі широкосмугових намірів. 



Життєвий цикл приймачів широкосмугових намірів. Приймачі системних подій. Використання 

широкосмугових намірів. Передача подій через наміри. Прослуховування подій приймачами 

широкосмугових намірів. Приклад додатку-приймача намірів. Приклад додатку-передавача 

намірів. 

Читання і запис файлів. Переваги. Використання переваг: CheckBoxPreference, 

EdіtTextPreference, LіstPreference, RіngtonePreference, PreferenceCategory, PreferenceScreen. 

База даних SQLіte. Створення бази даних (клас SQLіteOpenHelper). Керування базою 

даних (клас SQLіteDatabase). Контент-провайдери. Модель даних. Створення контент-

провайдера. Розширення класу ContentProvіder. Декларування контент-провайдера в файлі 

маніфесту. Запити до контент-провайдерів: читання значень, позиціонування курсору, 

добавлення записів, корегування записів, вилучення записів. 

Доступні типи ресурсів. Створення ресурсів. Посилання на ресурси. Використання 

ресурсів в коді програми: завантаження простих типів ресурсів. завантаження файлів 

довільного типу, створення меню в XML, завантаження XML-документів. Стилі і теми. 

Створення власних стилів і тем. Локалізація додатків. Ресурси, задані за замовчуванням. 

Створення локалізованих ресурсів. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 38. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ 
(90 годин, 2,5 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання сучасного діловодства та систем 

електронного документообігу. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теорія систем електронного документообігу 
2. Реалізація електронного документообігу 

. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології документообігу» є 

набуття теоретичних знань та практичних навичок побудови інформаційної моделі організації 

на основі  дослідження її організаційної структури, документопотоків та побудови 

інформаційних зв’язків як основи впровадження системи електронного документообігу 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології документообігу» є 

формування системного підходу до дослідження організації як об’єкта впровадження 

електронного документообігу; - знайомство з основними вимогами до систем електронного 

документообігу; формування у студентів системних підходів до побудови інформаційної моделі 

організації як основи ефективної організації електронного документообігу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні аспекти побудування систем електронного документообігу та електронного 

цифрового підпису; 

 сутність, значення та основні етапи життєвого циклу електронного документу; 

 перелік основних нормативно-правових актів з питань електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису та їх основні положення; 

 структуру національної системи електронного цифрового підпису основні функції 

центрів сертифікації ключів; 

 правила формування та використання особистих ключів та сертифікатів відкритих 

ключів національної системи електронного цифрового підпису; 



 досвід провідних країн ЄС з впровадження систем електронного документообігу з 

використанням електронного цифрового підпису. 

 види документопотоків, які циркулюють в організації; 

 особливості формування організаційної структури, штатного складу служб 

документаційного забезпечення управління, їх взаємозв’язок із необхідністю 

впровадження систем електронного документообігу; 

  критерії визначення необхідності впровадження систем електронного 

документообігу в організації; 

 функціональні можливості систем електронного документообігу; 

вміти: 

 здійснювати адаптацію паперового діловодства для застосування автоматизованих 

систем електронного документообігу в органах державної влади; 

 генерувати ключі електронного цифрового підпису для використання в системах 

електронного документообігу та електронної звітності; 

 розробляти та впроваджувати регламенти та правила електронного документообігу 

та електронної звітності в підрозділі з урахуванням вимог чинного законодавства 

та нормативно-технічних документів. 

  формулювати цілі впровадження систем електронного документообігу; 

  визначати потреби організації у впровадженні систем електронного 

документообігу; 

 здійснювати аналіз документообігу підприємства. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні засади електронного документообігу 

Категорійно-понятійний апарат. Аналіз нормативно-правової бази в сфері електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису. Досвід країн ЄС з впровадження 

електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Життєвий цикл 

електронного документу. Організаційні аспекти впровадження системи електронного 

документообігу.  

Особливості сучасного діловодства. Класифікація сучасних документів. Державний 

стандарт оформлення документів та їх реквізитів: поняття державного стандарту. Формуляр-

зразок, реквізит. Розміщення і типи реквізитів 

Поняття Електронної системи управління документообігом (ЕСУД) як частини 

корпоративної економічної інформаційної системи. Вимоги і принципи створення ЕСУД, склад 

і зміст підсистем. Поняття АРМ, склад АРМ і використовуваних інформаційних технологій. 

Методи і засоби моделювання, оцінки і аналізу документообігу в економічних системах. 

Особливості використання Case-засобів для моделювання і оцінки документообігу і ділових 

процесів. 

Змістовий модуль 2. 

Реалізація електронного документообігу 

Огляд сучасних програм автоматизації документообігу. Опис систем електронного 

документообігу. інтерфейс програми. функціональні можливості. ефект від впровадження. 

вбудоване середовище програмування.  

Організація системи документообігу на прикладі 1С Підприємство 

Система 1С: Підприємство. Дерево конфігурації. Об’єкти конфігурації. Об’єкт 

конфігурації Довідник. Створення  довідника Клієнти. Створення довідника Працівники. 

Створення довідника Номенклатура, Склади. Основна конфігурація і конфігурація бази даних. 

Палітра властивостей. Об’єкт конфігурації Документ. Оперативне і неоперативне проведення 

Створення документа ПрихіднаНакладна. Створення документа НаданняПослуги. Регістр 

накопичення. Створення регістру накопичення Залишок Матеріалів. Створення руху документа 

ПрихіднаНакладна. Створення руху документа НаданняПослуги. Об’єкт конфігурації Звіт. 

Створення звіту Матеріали. 



Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 39. ОСНОВИ .NET-ТЕХНОЛОГІЙ 
(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мова високого рівня C# (сі-шарп), 

концепція та структура типів даних, керуючі конструкції, способи використання складених 

типів даних (масивів, рядків символів, файлів), об’єктно-орієнтоване програмування та способи 

використання його у власних програмних продуктах.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: архітектура комп’ютерних систем, програмування, алгебра, 

методи обчислень. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з такого змістовного модуля: 

1. Платформа .NET. Огляд NET Framework, методи стандартних класів, опис та 

використання масивів і рядкових величин, класи, створення віконних програм, використання 

баз даних. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування з використанням .NET 

технологій» є оволодіння студентами навиками розробки програм з використанням мови 

програмування C#, та технологією об’єктно-орієнтованого програмуванням в середовищі .NET. 

Крім цього частина тем передбачає вивчення робити з базами даних. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування з використанням .NET 

технологій» є формування системного підходу до написання та відлагодження програм в 

середовища .NET; програмування з використанням готових класів наданих середовищем; аналіз 

одержаних результатів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні складові NET Framework; 

 типологію даних; 

 види виразів і операцій, пріоритет операцій; 

 правила опису змінних та констант 

 правила запису виразів;  

 методи основних стандартних класів;  

 правила опису і використання масивів; 

 особливості роботи з рядками;  

 команди для організації циклів та підпрограм; 

 синтаксис опису класу 

 особливості віконних програм 

вміти: 

 використовувати середовище Vіsual Studіo або Sharp Developer 

 використовувати керуючі конструкці мови C#; 

 створювати консольні та віконні додатки;  

 аналізувати тексти програм та пояснювати призначення того чи іншого блоку 

програмного коду;  

 описувати підпрограми та їх використовувати;  

 складати програми з використанням циклічних обчислень;  

 використовувати код з готових бібліотек функцій;  

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Платформа .NET. Огляд NET Framework, методи стандартних класів, 

опис та використання масивів і рядкових величин, класи,  

створення віконних програм, використання баз даних. 

Основні складові NET Framework (CLR та FCL). Основні особливості та переваги NET 

Framework. Історія виникнення. Типологія даних. Прості типи даних. Цілочисельні типи. Дійсні 

типи даних, їх характеристика. Літерний та логічний типи даних. Перетворення типів Правила 

опису змінних та констант. Особливості присвоєння. Види виразів та операцій. Арифметичні 

операції, операції відношення, логічні операції. Пріоритет операцій. Правила запису виразів. 

Оператори умови та циклу. Клас Math та Random. Методи класів базових типів. 

Одновимірні та багатовимірні масиви, ступінчасті масиви (масиви масивів). Дії над 

масивами. Оператор foreach. Символи та рядки. Особливості Unіcode. Операції над рядками. 

Методи класів Strіng та StrіngBuіlder. Синтаксис опису класу. Поля  і методи класу. 

Конструктори і деструктори. Статичні  поля і методи. Поля тільки для  читання.  Закриті поля. 

Стратегії доступу до полів класу. Процедури-властивості. Індексатори. Класи  елементів 

управління. Приклади  класів. Організація меню, головне меню. Інструментальні  панелі з 

кнопками. Малювання в формах.  

Мова SQL Зв’язки та об’єднання таблиць бази даних. Особливості різних СУБД. 

Звернення до баз даних з програми, написаної на мові C#. Короткий вступ в XML (Елементи, 

атрибути). Робота з XML-даними 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 



 7. ГЛОСАРІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

Акредитація — процедура надання вищому навчальному закладові певного типу права 

провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно 

до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-

методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади — 

встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів 

вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю. 

Вид діяльності (людини) — характеристика діяльності залежно від способів і форм її 

здійснення. 

Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом діяльності 

протягом усього циклу існування об’єкта. 

Вимога — норма, правило.  

Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в 

результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, 

який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної 

кваліфікації за підсумками державної атестації; 

Вищий навчальний заклад — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє 

відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-

професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, 

інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та 

науково-технічну діяльність. 

Галузь знань — група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності 

узагальнених структур діяльності. 

Діяльність (діяльність людини)  — динамічна система взаємодій людини із навколишнім 

світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у 

неї певних потреб. У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії 

спрямовані на зміни об'єкту діяльності. 

Діяльність інноваційна  — див. Інноваційна діяльність. 

Зміст вищої освіти — обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь 

і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням 

перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва. 

Зміст навчання — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої 

забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання 

поділяється на: 

 нормативну частину змісту навчання — обов’язковий для засвоєння зміст 

навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як 

змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації; 

 вибіркову частину змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст 

навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, 

призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у 

фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих 

навчальних закладів. 

Змістовий модуль — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і 

логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання — категорія, яка 

віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання виявляються 

в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний 



обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь 

виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 

Знання фундаментальні — знання щодо соціальних і професійних норм діяльності 

особи, основа її освіти та професійної підготовки. Формують здатність особи опановувати нові 

знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що 

прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:  

 напрями підготовки до певної галузі освіти;  

 спеціальності до напряму підготовки; 

 спеціалізації спеціальності до спеціальності. 

Індивідуалізація навчання — організація процесу навчання, яка передбачає його 

модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається. 

Інновації  — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентноздатних товарів і послуг. 

Кваліфікація
  

— 
  

здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. 

Визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки 

реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в 

цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків. 

У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, кваліфікація 

визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Контроль якості вищої освіти — система заходів, які здійснює третя сторона з метою 

перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх 

порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг навчального 

матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів 

(відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, 

методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу 

(сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). 

Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та 

акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження необхідне 

для засвоєння змістових модулів. 

Культура (водоростей, безхребетних, мікроорганізмів) — група організмів, яка 

отримується в штучних умовах для промислової, наукової мети (біотестування, отримання 

біологічно активних препаратів тощо). 

Ліцензування — процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного 

типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Навчальна дисципліна — педагогічно адаптована система понять про явища, 

закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних 

галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, 

певної сукупності умінь і навичок. 

Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка 

розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення 

навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також 

форми проведення підсумкового контролю. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті — група 



спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 

Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та 

поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання  — термін навчання за денною (очною) формою, 

необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і 

встановлений стандартом вищої освіти. 

Освітній рівень вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 

сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка 

відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;  

Освітні рівні: 

 Неповна вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста.  

 Базова вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.  

 Повна вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти — освітньо-кваліфікаційний рівень 

вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь 

та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) 

певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: 

 Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної 

загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту, 

фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), 

достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що 

передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого — 

четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною 

програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із 

спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому 

акредитованому вищому навчальному закладі.  

Освітня діяльність — діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої 

освіти, з видачею відповідного документа. 

Проблема — ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, 

організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при досягненні 

суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності. 

Показник якості вищої освіти — кількісна характеристика якості особистості 

випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його 

навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності. 

Професія — набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань та 

обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником. 



Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю. 

Рівень якості вищої освіти — відносна характеристика якості вищої освіти, що 

ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних 

іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном, що 

репрезентується стандартом вищої освіти. 

Сертифікація фахівця — процедура визначення відповідності професійно важливих 

властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних документах, в 

яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти — це сукупність взаємодіючих послідовних стандартів вищої 

освіти; 

 вищих навчальних закладів усіх форм власності; 

 інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; 

  органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Спеціальність (у сфері освіти) — категорія, що характеризує спрямованість і зміст 

навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або 

виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його 

діяльності й сферу застосування його праці); є адекватним відображенням наявної у сфері праці 

спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста, 

або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих 

функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють 

вимоги сфери праці до спеціальності. 

Спеціалізація за спеціальністю — категорія, що характеризує відмінності окремих задач 

діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов діяльності в 

межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, 

використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або 

надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та 

обов'язків. 

Стандарти вищої освіти — сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст 

навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання. 

Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня 

громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам 

вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів. 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві 

стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки — наукове й методичне обґрунтування процесу 

реалізації освітньо-професійної програми підготовки. труктурно-логічна схема підготовки 

надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки або 

спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної 

програми підготовки.  

Тест — стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для встановлення 

кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У психологічній діагностиці  

— стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання 

соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 

Тип діяльності  — характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм її 

здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності  — системою, що 

характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності. 

Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та навичок 

Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції.   

Цикл підготовки — сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки 



(змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх 

змісту до спільного освітнього або професійного напряму. 

Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 

здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

Якість освітньої діяльності — сукупність характеристик системи вищої освіти та її 

складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої 

особи або(та) суспільства. 
 

 


