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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 доцент 



Василь Олександрович к. тех.н. 

  
 

 

 

 

Кафедра фізики: 

  
 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 

 

Кафедра інформатики 

 

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 підготовки із спеціальності 8.04030201 Інформатика 

освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр 

№ 

п/

п 

НАЗВИ  ДИСЦИПЛІН 

Форми 

підсумкового  

контролю 

Обсяг роботи студентів 

В
сь

о
го

 г
о

д
 

К
р

ед
и

ті
в 

Аудиторні заняття 

Ін
д

и
ві

д
уа

л
ьн

а 
 р

о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Ек
за

м
ен

и
 

За
л

ік
и

 

К
ур

со
ві

 р
о

б
о

ти
, 

п
р

ак
ти

ки
 

Л
ек

ц
ії 

П
р

ак
ти

чн
і, 

 

се
м

ін
ар

сь
кі

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

1 
Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
                    

1 ГСЕ 01. Філософія науки  1  54 1,5 18 10  5 21 

2 
ГСЕ 02. Іноземна мова (за фаховим 

спрямуванням) 
 1  72 2   28  7 37 

3 ГСЕ 03. Педагогіка вищої школи  1  54 1,5   20  5 29 

 ГСЕ 04. Психологія вищої школи  1  36 1 18    4 14 

 
ГСЕ 05. Основи наукових досліджень в 

галузі 
 1  36 1 18    4 14 

 ГСЕ 06. Менеджмент в освіті  1  36 1 16    4 16 

 
ГСЕ 07. Правові основи діяльності вищих 

навчальних закладів 
 1  36 1 18    4 14 

 Всього за цикл    324 9 88 58  33 145 

2 
Цикл професійної та практичної 

підготовки 
                    

1 ПП 01. Алгоритми і теорія складності 1   1 144 4 12 12 24 14 172 

2 ПП 02. Сучасні операційні системи   1 1 144 4 16   32 14 115 

3 ПП 03. Розробка розподілених систем   1 1 144 4 16   32 14 54 

4 
ПП 04. Методика навчання інформатики у 

вищій школі 
1   1 108 3 12   24 11 57 

5 
ПП 05. Адмініструваня компютерних 2     144 4 18   54 14 72 



мереж і систем 

6 ПП 06. Охорона праці в галузі 2     36 1 16     4 26 

7 ПП 07. Цивільний захист   2   36 1 16     4 26 

 Всього за цикл    756 21 106 12 166 75 397 

3 
Цикл дисциплін самостійного вибору 

вищого навчального закладу 
                    

1 СВН 01. Захист інформації   2   72 2 8   16 7 41 

2 
СВН 02. Комп’ютерні інформаційні 

технології в освіті і науці 
  2   108 3 6   30 11 61 

3 СВН 03. Програмна інженерія    1 1 54 1,5 6   12 5 31 

4 
СВН 04. Соціально-правові питання 

інформатики 
  2   54 1,5 8 10   5 31 

5 
СВН 05. Спеціалізовані мови 

програмування 
  1 1 72 2 12   24 7 29 

6 
СВН 06. Спецкурс (Адміністрування 

навчальних систем) 
  1 1 72 2 12   24 7 29 

7 
СВН 07. Спецкурс (Сучасні Web-

технології) 
  2 1 72 2 12   24 7 29 

 Всього за цикл    504 14 64 10 130 49 251 

4 
Цикл дисциплін вільного вибору 

студентами 
                    

1 ВВС 01. Спецкурс   1  108 3 12  24 11 61 

2 ВВС 02. Спецкурс   2  108 3 20  24 11 61 

 Всього за цикл    216 6 32  48 22 122 

  Підготовка магістра       1800 50 282 80 344 179 915 

  Кількість екзаменів 7                   

  Кількість заліків   16                 

  Кількість курсових робіт (всього)     1               

 Науково-виробнича практика   2 144 4      

 Педагогічна практика у вищій школі   2 144 4      

 
Державна атестація (захист магістерської 

роботи) 
  2 36 1      

  



5. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

  



6. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Спеціальність 8.04030201 Інформатика 

освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр 

 

Ідентифікація. 

ГСЕ 05. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ 
(36 годин, 1 кредит ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія наукового пізнання, теоретичне та 

експериментальне дослідження, обробка експериментальних досліджень у галузі інформатики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає використання знань з філософії, 

соціології, економіки, циклу нормативних дисциплін з інформатики та математики. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи наукових досліджень в галузі інформатики. 

2. Організація наукових досліджень в галузі інформатики. Виконання ІНДЗ. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі» є 

підготовка студентів до проведення самостійних наукових досліджень в галузі інформатики.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі» є 

ознайомлення студентів з основними поняттями і принципами наукового дослідження; оцінюванням 

наукового потенціалу певного наукового дослідження та самостійного здійснення основних його етапів 

на практиці.  

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

знати: 

основи методології наукової діяльності в галузі інформатики; 

основи технології наукової діяльності в галузі інформатики; 

основи організації різних видів наукової діяльності в галузі інформатики; 

структуру, зміст і форми науково-дослідної роботи студентів; 

вимоги й основні правила написання дипломної, магістерської роботи; 

вміти: 

проектувати й моделювати науково-дослідну роботу; 

писати наукові статті, доповіді, повідомлення; 

оформляти результати науково-дослідної роботи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин (1 кредит ЄКТС). 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Основи наукових досліджень в галузі інформатики 

Наука як специфічна сфера людської діяльності. Основні поняття і категорії наукової методології. 

Методологія наукових досліджень в галузі інформатики. Методи наукових досліджень в галузі 

інформатики. Технологія наукових досліджень в галузі інформатики. 

Інформаційна база наукового дослідження. Робота над написанням наукових статей, доповідей і 

повідомлень. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, 

спеціаліста, магістра інформатики. Організація науково-дослідної роботи студентів. Підготовка 

наукових і науково-педагогічних кадрів. Науково-виробнича практика студентів. 

Змістовий модуль 2. 

Організація наукових досліджень в галузі інформатики. Виконання ІНДЗ 

Наукова організація дослідного процесу. Основні етапи наукового дослідження. Організація 

викладу результатів наукового дослідження. Впровадження результатів наукових досліджень та їх 

ефективність. 

 
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 



 

Ідентифікація. 

ПП 01. АЛГОРИТМИ І ТЕОРІЯ СКЛАДНОСТІ  

(144 години, 4 кредити ЄКТС) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи інформатики і програмної 

інженерії, основні алгоритмічні стратегії, фундаментальні обчислювальні алгоритми, аналіз алгоритмів 

та оцінка їх складності, класи складності P і NP. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вступ до інформатики, Дискретна математика, Програмування, 

Теоретичне програмування, Методи оптимізації і теорія керування, Спеціалізовані мови програмування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Аналіз алгоритмів. Прості структури даних. 

2. Складніші структури даних. 

3. NP-повні задачі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Алгоритми і теорія складності» є набуття 

теоретичних знань та практичних навичок аналізу алгоритмів, а також побудова та вибір типових 

методів та алгоритмів для розв’язування типових задач. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Алгоритми і теорія складності» є ознайомлення 

магістрів із основними алгоритмічними стратегіями, формування навичок та вмінь по вибору методів та 

алгоритмів для розв’язування типових задач, аналізу ефективності та складності алгоритмів. 

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

знати: 

нотацію О-велике;  

означення класів складності P і NP; 

приклади стандартних NP-повних задач;  

методи зведення до неї однієї з класичних NP-повних задач; 

основні алгоритмічні стратегії; 

фундаментальні обчислювальні алгоритми; 

вміти: 

використовувати  нотацію О-велике для опису обсягу обчислень, виконуваних алгоритмами;  

використовувати нотацію О-велике для отримання асимптотичних оцінок складності знизу і 

зверху;  

визначати складність за часом і пам’яттю;  

визначати класи задач P і NР; 

доводити NP-повноту задачі шляхом зведення до неї однієї з класичних NP-повних задач; 

виводити рекурентні співвідношення, що описують тимчасову складність рекурсивно 

означених алгоритмів; 

розв’язувати прості рекурентні співвідношення; 

використовувати основні алгоритмічні стратегії для розробки ефективних алгоритмів; 

використовувати перебір з поверненням для розв’язування задач; 

описувати різні евристичні методи розв’язування задач; 

використовувати фундаментальні обчислювальні алгоритми. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Аналіз алгоритмів. Прості структури даних 

Принципи аналізу алгоритмів. Роль алгоритмів, та їх аналізу. Аналіз алгоритму сортування 

вставкою. Метод декомпозиції. Ріст функцій. Рекурентні співвідношення. Ймовірнісний аналіз.  

Сортування та пошук. Пірамідальне сортування. Швидке сортування. Сортування за лінійний час. 

Медіана та порядкові статистики.  

Структури даних. Елементарні структури даних. Списки. Стеки. Черги. Дерева. Таблиці з прямою 

адресацією. Хеш-таблиці. Хеш-функції. Відкрита адресація. Бінарні дерева пошуку. Пошук у бінарних 

деревах. Вставка та видалення у бінарних деревах. Червоно-чорні дерева. Властивості червоно-чорних 

дерев. Повороти червоно-чорних дерев. Вставка у червоно-чорне дерево. Видалення з червоно-чорного 

дерева.  

Покращені методи аналізу. Динамічне програмування. Розклад роботи конвеєра. Елементи 

динамічного програмування. Найдовша спільна підпослідовність. Жадібні алгоритми. Коди Хафмана. 



Задача про вибір процесів. Елементи жадібної стратегії. Коди Хафмана. Амортизаційний аналіз. 

Груповий аналіз. Метод бухгалтерського обліку. Метод потенціалів. Динамічні таблиці. 

Змістовий модуль 2. 

Складніші структури даних 

Біноміальні дерева. Біноміальні піраміди. Створення нової біноміальної піраміди. Пошук 

мінімального ключа у біноміальній піраміді. Злиття двох біноміальних пірамід. Вставка вузла у 

біноміальну піраміду. Видалення мінімального вузла із біноміальної піраміди. Зменшення ключа у 

біноміальній піраміді. Видалення ключа із біноміальної піраміди. Структура Піраміди Фібоначі. 

Потенційна функція. Максимальна степінь піраміди Фібоначі. Створення нової піраміди Фібоначі. 

Вставка вузла у піраміду Фібоначі. Пошук мінімального вузла у піраміді Фібоначі. Об’єднання двох 

Пірамід Фібоначі. Видалення мінімального вузла із піраміди Фібоначі. Зменшення ключа у піраміді 

Фібоначі. Видалення вузла із піраміди Фібоначі. Оцінка максимальної степені Піраміди Фібоначі. 

Алгоритми роботи із графами. Орієнтований та неорієнтований граф. Шлях у графі. Цикли. Види 

графів. Представлення графів. Основні алгоритми на графах. Пошук в ширину. Пошук в глибину. 

Топологічне сортування. Сильно зв’язані компоненти. Пошук найкоротшого шляху на графі. Алгоритм 

Дейкстри. Алгоритм Белмана-Форда. Найкоротші шляхи між всіма парами вершин. Алгоритм Флойда-

Уоршолла. Побудова мінімального остову. Алгоритми Крускала і Пріма. Потоки в мережах. Пошук 

максимального потоку. Метод Форда-Фалкерсона. 

Додаткові методи сортування та пошуку. Сортуючі мережі. Порівнюючі мережі. Нуль-одиничний 

принцип. Бітонічна сортуюча мережа. Об’єднуюча мережа. Сортуюча мережа. Пошук підстрічок. 

Алгоритм Рабина-Карпа. Пошук підстрічок з допомогою скінченних автоматів. Обчислення функції 

переходів. Алгоритм Кнута-Моріса-Пратта. Префікс-функція. Доведення правильності алгоритму 

Кнута-Моріса-Пратта. Алгоритм Бойєра-Мура. 

Змістовий модуль 3. 

NP-повні задачі 

NP-повні задачі. Поліноміальний час. NP-повнота та можливість приведення. Доведення NP-

повноти. NP-повні задачі. Задача про кліку. Задача про Вершинне покриття. Задача про гамільтонові 

цикли. Задача про комівояжера. Задача про суму підмножин. Наближені алгоритми. Задача про 

комівояжера. Задача про покриття множини.  

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 02. СУЧАСНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
(144 години, 4 кредити ЄКТС) 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні операційні системи» є вивчення основ 

функціонування операційних систем, основних принципів управляння задачами, внутрішньою та 

зовнішньою памяттю.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасні операційні системи” є формування 

компетенцій налагодження та використання сучасних операційних систем, технологій віртуалізації 

операційних систем. 

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

знати:  

основні концепції керування ресурсами обчислювальної системи;  

основні концепції проектування операційних систем;  

складові операційних систем та їх призначення;  

класифікації операційних систем; 

вміти:  
налагоджувати операційну систему Windows, Linux відповідно до виконуваних завдань;  

діагностувати роботу операційної системи та компютерного обладнання; 

розгортати операційну систему у віртуальному середовищі. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 



 

 

Ідентифікація. 

ПП 03. РОЗРОБКА РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ 
(144 години, 4 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи функціонування та розробки 

розподілених систем опрацювання інформації, основні алгоритмічні стратегії, існуючі розподілені 

системи об’єктів, файлові системи, розподілені системи документів, системи узгодження, однорангові 

розподілені системи. 

Міждисциплінарні зв’язки: Операційні системи, Бази даних і інформаційні системи, 

Програмування, Комп’ютерні мережі, Інтелектуальні системи, Web-програмування і Web-технології. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Принципи побудови розподілених систем. 

2. Аналіз існуючих розподілених систем. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Розробка розподілених систем» є оволодіння 

студентами принципами побудови розподілених систем, понятійним апаратом для аналізу існуючих 

рішень, алгоритмами вирішення проблем, що виникають при розробці розподілених систем 

опрацювання інформації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Розробка розподілених систем» є ознайомлення 

магістрів із основними архітектурними рішеннями, алгоритмічними стратегіями, формування навичок 

та вмінь по вибору методів та шаблонів для розв’язування типових задач при побудові розподілених 

систем. 

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

знати: 

визначення розподілених системи, типові задачі вирішувані на основі розподілених систем, 

основні закони та терміни дисципліни; 

архітектура розподілених систем, моделі взаємодій у розподілених системах, використання 

процесів у розподілених системах, організація захисту у розподілених системах; 

функціонування розподілених систем: надання користувачам ресурсів, прозорість, відкритість, 

масштабованість, мультипроцесори; 

розподіленні операційні системи, розподіленні файлові системи, мережеві операційні системи, 

кластерні технології;  

концепції програмних рішень розподілених систем: клієнт серверні технології, розподілені 

системи об’єктів (DCOM, CORBA); 

документо-орієнтовані  розподіленні системи: WWW, XML, системи колективної роботи; 

вміти: 

використовувати та налагоджувати документо-орієнтовані розподіленні системи колективної 

роботи;  

використовувати клієнт-серверні технології для розробки розподілених інформаційних систем; 

використовувати Web-технології для розробки розподілених інформаційних систем. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години (4 кредити ЄКТС). 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Принципи побудови розподілених систем 

Основи розподілених систем. Визначення РС. Прозорість. Відкритість. Масштабованість. Апаратні 

рішення РС. Мультипроцесори. Гомогенні мультикомп’ютерні системи. Гетерогенні 

мультикомп’ютерні системи. Програмні рішення РС. Розподілені операційні системи. Мережеві 

операційні с-ми. Програмне забезпечення проміжного рівня. Модель клієнт-сервер. Розділення додатків 

по рівнях. Варіанти архітектури клієнт-сервер.  

Зв’язок. Низькорівневі протоколи. Транспортні протоколи. Протоколи верхнього рівня. 

Віддалений виклик процедур. Базові операції RPC. Передача параметрів. Звернення до віддалених 

об’єктів. Зв’язок за допомогою повідомлень. Зв’язок на основі потоків даних.  

Процеси. Потоки виконання. Клієнти. Сервери. Перенос коду. Програмні агенти.  



Іменування. Іменовані сутності. Імена, ідентифікатори та адреси. Реалізація простору імен. 

Розміщення мобільних сутностей. Іменування та локалізація сутностей. Прості рішення. Підходи на 

основі базової точки. Ієрархічні підходи.  

Синхронізація. Синхронізація годинників. Алгоритми синхронізації годинника. Використання 

синхронізованих годинників. Логічний годинник. Відмітки часу Лампорта. Векторні відмітки часу. 

Глобальний стан. Алгоритми голосування. Алгоритм Забіяки. Кільцевий алгоритм. Взаємне 

виключення. Централізований алгоритм. Розподілений алгоритм. Алгоритм маркерного кільця. 

Розподілені транзакції. Модель транзакцій. Класифікація транзакцій. Реалізація. Керування 

паралельним виконанням транзакцій.  

Реплікації. Реплікація об’єктів. Реплікація як метод масштабування. Протоколи розподілу. 

Розміщення реплік. Розповсюдження обновлень. Епідемічні протоколи. Протоколи непротиріччя. 

Протоколи на базі первинної копії. Протоколи реплікованого запису. Протоколи узгодження кешів. 

Відмовостійкість. Поняття відмовостійкості. Моделі відмов. Маскування помилок за допомогою 

надлишковості. Відмовостійкість процесів. Надійний зв’язок клієнт-сервер. Наскрізна передача. 

Семантика RPC при наявності помилок. Надійна групова розсилка. Базові схеми. Масштабованість. 

Атомарна групова розсилка. Розподілене підтвердження. Двофазне підтвердження. Трифазне 

підтвердження. Відновлення. Створення контрольних точок. Протоколювання повідомлень.  

Захист. Загальні питання захисту. Захищені канали. Аутентифікація. Цілісність та 

конфіденційність повідомлень. Захищена групова взаємодія. Контроль доступу. Керування захистом. 

Керування ключами. Керування захищеними групами. Керування авторизацією. 

Змістовий модуль 2. 

Аналіз існуючих розподілених систем 

Розподілені системи об’єктів. CORBA. DCOM. Порівняння розподілених систем об’єктів. Зв’язок. 

Процеси. Іменування. Синхронізація. Кешування та реплікації. Відмовостійкість. Захист.  

Розподілені файлові системи. Мережева файлова система Sun. Файлова система Coda. Інші 

розподілені файлові системи. Plan 9. xFS. SFS. GoogleFS. Порівняння. Зв’язок. Процеси. Іменування. 

Синхронізація. Кешування та реплікації. Відмовостійкість. Захист.  

Розподілені системи документів. World Wіde Web. Lotus Notes. Порівняння. Зв’язок. Процеси. 

Іменування. Синхронізація. Кешування та реплікації. Відмовостійкість. Захист.  

Розподілені системи узгодження. TІB/Rendezvous. Jіnі. Порівняння. Зв’язок. Процеси. Іменування. 

Синхронізація. Кешування та реплікації. Відмовостійкість. Захист.  

Однорангові розподілені системи. Огляд систем виду Peer to Peer. Зв’язок. Процеси. Іменування. 

Синхронізація. Кешування та реплікації. Відмовостійкість. Захист.  

 
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 04. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення вимог до вищої освіти в галузі 

інформатики з точки зору економічних, соціальних, екологічних факторів; ознайомлення з процесами, 

які відбуваються в освітньому просторі та з сучасними методами і формами навчання інформаційних 

технологій у педагогічному університеті. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає використання знань з циклу 

фахових дисциплін з інформатики, методики навчання інформатики, педагогіки, психології. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи теорії навчання інформатики у вищій школі. 

2. Основи практики навчання інформатики у вищій школі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 



1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики у вищій школі» є 

підготовка магістрантів до реалізації основних освітніх програм і навчальних планів з інформатики на 

рівні, що відповідає сучасним державним освітнім стандартам вищої школи; формування навичок 

розробки й застосування сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі, здійснення 

усвідомленого вибору оптимальної стратегії навчання інформатики у педагогічному університеті. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання інформатики у вищій 

школі» є формування у студентів знань та вмінь з теорії та практики методики навчання інформатики у 

вищій школі. 

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

знати: 

основи науково-методичної й навчально-методичної роботи з навчання інформатики у вищій 

школі; 

сучасні підходи до проектування, моделювання й конструювання педагогічної діяльності з 

навчання інформатики у вищій школі; 

складові частини інформаційно-технологічної підготовки до педагогічної діяльності з 

методики навчання інформатики у вищому навчальному закладі; 

вміти: 

проектувати й  моделювати педагогічну діяльність з методики навчання інформатики у вищій 

школі; 

використовувати доцільні форми і методи аналізу й оцінювання освітніх досягнень студентів; 

володіти методами формування навичок самостійної роботи, розвитку професійного мислення 

й творчих здібностей студентів;  

використовувати інформаційно-технологічну підготовку до практичної педагогічної діяльності 

з навчання інформатики у вищому навчальному закладі. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Основи теорії навчання інформатики у вищій школі 

Реформування системи освіти. Нова парадигма освіти. Національна доктрина розвитку освіти 

України у ХХІ ст. Основні принципи розвитку вищої освіти. Організаційні основи системи вищої освіти 

в Україні. Структура вищої освіти. Види вищих навчальних закладів. Сутність ступеневої освіти в 

Україні. 

Психологічні основи навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Психологічні 

умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі. Активізація навчально-

пізнавальної діяльності студентів. Формування творчої особистості 

Дидактичні основи педагогічного процесу у вищій школі. Принципи дидактики вищої школи. Цілі 

й завдання навчання у вищій школі. Складові освітньої підготовки. Навчальні плани. Наукова 

організація і планування навчального процесу у вищій школі. Система стандартів вищої школи. 

Нормативні документи.  

Методика навчання у вищій школі. Організаційні форми навчання у вищих навчальних закладах. 

Дистанційна освіта як нова освітня технологія в системі вищої школи. Засоби навчання. Місце і роль 

сучасних інформаційних технологій навчання. 

Змістовий модуль 2. 

Основи практики навчання інформатики у вищій школі 

Кооперативне навчання у вищій школі. Ознаки кооперативного навчання. Моделі спільного 

навчання. Модель активного навчання. Характеристика моделі активного навчання. Практичне 

використання моделі активного навчання. 

Методика організації самостійної роботи студентів. Суть самостійної роботи. Роль викладача в 

організації самостійної роботи студентів. Основні види самостійної роботи студентів. 

Основи педагогічного контролю у вищій школі. Функції, форми і види педагогічного контролю у 

вищих навчальних закладах. Модульно-рейтингова система навчання й контролю успішності студентів. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 



Ідентифікація. 

ПП 05. АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ 
(144 години, 4 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи адміністрування мережних 

систем,методи конфігурування сучасних серверних операційних систем, програмних засобів для 

організації доменних мережних структур. Основні завдання щодо управління роботою мереж 

ілюструються на прикладі однорангових мереж та мережних доменних структур. Завданням 

адміністрування однорангових мереж є робота з кожним комп’ютером зокрема. Елементи 

централізованої моделі управління мережами застосовуються у процесі конфігурування доменних 

структур.  

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

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

організації комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Wіndows. 

2. Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Lіnux. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж і систем» є 

формування компетентностей, необхідних для самостійної організації мережних комплексів на основі 

однорангових мереж та мереж із виділеним сервером. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж і систем» 

полягають у здобутті студентами теоретичних знань управління мережними системами у їх 

філософсько-логічному розумінні. З метою формування практичних навичок адміністрування 

комп’ютерних мереж і систем передбачено використання кількох ОС. 

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

знати: 

поняття централізованих та розподілених моделей; 

поняття клієнт-серверної технології; 

поняття системного адміністрування; 

правила доступу до файлових систем операційних систем; 

принципи побудови сучасних багатокористувацьких мережних систем; 

прикладні протоколи передавання даних в мережі Інтернет; 

орієнтувальну основу дія для конфігурування мережних служб; 

безпекові аспекти адміністрування комп’ютерних мереж; 

вміти: 

створювати облікові записи користувачів; 

встановлювати правила доступу до об’єктів файлових систем; 

створювати розподілені мережні ресурси; 

організовувати доменні мережні структури; 

конфігурувати комп’ютери для виконання функцій Інтернет-серверів. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Wіndows 

Поняття про системне адміністрування. Загальна характеристика ОС Wіndows Server 2003. 

Адміністрування сервера за допомогою консолі MMC. Віддалений доступ до сервера за допомогою 

служби терміналів. Управління обліковими записами локальних користувачів та груп. Правила доступу 

до об’єктів файлової системи NTFS. Створення розподілених ресурсів локальних мереж. Управління 

обліковими записами локальних користувачів та груп. Правила доступу до об’єктів файлової системи 

NTFS. Створення розподілених ресурсів локальних мереж. Підрозділи (організаційні одиниці) 

глобального каталогу. Система безпеки Actіve Dіrectory. Делегування адміністративних повноважень. 

Управління об’єктами Actіve Dіrectory. Робота з обліковими записами користувачів та їх групами. 

Керування комп’ютерами домену. Групові правила (політики) домену Actіve Dіrectory. Загальні 

принципи функціонування електронної пошти. Протоколи передавання та отримання пошти. 

Адміністрування поштового сервера у складі Іnternet Іnformatіon Servіce. POP3-сервер як складова OC 

Wіndows Server 2003.Загальні принципи функціонування веб-серверів. Конфігурування веб-сервера 



основі Іnternet Іnformatіon Servіce.Загальні принципи функціонування FTP-серверів. Конфігурування 

веб-сервера основі Іnternet Іnformatіon Servіce. 

Змістовий модуль 2. 

Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Lіnux 

Концепція адміністрування в ОС Lіnux. Загальна характеристика ОС Lіnux. Адміністрування 

сервера з використанням інтерфейсу командного рядка. Віддалений доступ до сервера через захищений 

термінал (SSH). 

Управління обліковими записами локальних користувачів та груп. Пра-вила доступу до об’єктів 

локальної файлової системи OC Lіnux. Мережна файлова система NFS. Створення розподілених 

ресурсів засобами сервера NFS. Клієнтське програмне забезпечення для роботи із мережною файловою 

системою. 

Загальні принципи функціонування доменних структур. Використання сервера Samba як 

контролера домену. Відмінності доменів Samba від Actіve Dіrectory. Файли конфігурації сервера Samba. 

Приєднання до домену Samba комп’ютерів під управлінням ОС Wіndows.Загальні принципи 

функціонування системи NІS. Налаштування первинного NlS-сервера. Конфігурація клієнта NІS. 

Протоколи передавання та отримання пошти. Поштові сервери ОС Lіnux. Сервер Postfіx. Сервер 

Dovecot. Конфігурування веб-сервера Apache. Конфігурування FTP-сервера ProFTPD. 

Загальні принципи функціонування проксі-серверів. Конфігурування сервера Squіd. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 

 

 

Ідентифікація. 

СВН 01. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 
(72 години, 2 кредити ЄКТС) 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Захист інформації» є вивчення загальних 

принципів функціонування систем захисту інформації, концептуальною моделлю інформаційної 

безпеки, видами забезпечення системи захисту інформації: правовим, організаційним, апаратним, 

інформаційним, програмним, математичним, лінгвістичним, нормативно-методичним. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “«Захист інформації» є формування компетенцій 

для здійснення комплексу заходів для забезпечення захисту інформації та її конфіденційності. 

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

знати:  

сучасну постановку завдань захисту інформації;  

сучасні загрози безпеці інформаційним системам; класифікацію і зміст загроз інформації; 

стратегії захисту інформації;  

технічні методи і засоби захисту інформації; криптографічні методи захисту інформації; 

програмні методи і засоби захисту;  

методи захисту інформації в розподілених інформаційних системах; організаційно-правове 

забезпечення захисту інформації; 

вміти:  

мати навички: аналізувати можливості несанкціонованого отримання доступу до інформації 

потенційними порушниками;   

здійснювати комплекс заходів для захисту інформації від несанкціонованого доступу;  

використовувати сучасні програмні і технічні засоби захисту інформації;  

аналізувати вплив комп'ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку комп'ютерних систем; 

досліджувати стійкість секретних криптографічних систем;  

використовувати асиметричні криптосистемі; виявляти роботу небезпечного програмного 

забезпечення (компютерних вірусів) та виконувати перевірку носіїв інформації на наявність 

вірусів та захищати інформацію в комп’ютерних системах від можливих загроз;  

організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб відділу захисту інформації 

відповідно до інструкцій і обов'язків. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна. 

 



  

 

Ідентифікація. 

СВН 02. КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ  
(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисциплін є процес формування та розвитку компетентностей зі 

створення інноваційних проектів з використанням ІКТ-технологій. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, методика вивчення фахових дисциплін, 

сучасні інформаційні технології, основи наукових досліджень в галузі. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Соціальна інноватика. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки. Інноваційний 

проект та його структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту. 

2. Створення портфоліо інноваційного проекту. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «КІТ в освіті і науці» є формування у магістрантів 

системи знань, умінь і навичок, фахових компетентностей, необхідних для кваліфікованого та 

ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інноваційних 

педагогічних технологій у навчальній та майбутній професійній діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «КІТ в освіті і науці» є формування у 

магістрантів знань та вмінь з теорії та практики організації та використання проектної технології у 

навчальному процесі. 

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

знати: 

про організацію та управління науковими дослідженнями та інноваційними розробками; 

методи аналізу інноваційних процесів; 

способи формування навичок мислення високого рівня та навичок критичного мислення у 

процесі створення інноваційних проектів; 

методи використання проектної технології у навчальному процесі школи та ВНЗ з 

використанням ІКТ. 

вміти: 

досліджувати інноваційні процеси; 

проводити експертизу інноваційних проектів; 

оформляти інноваційні проекти для участі у конкурсах; 

аналізувати ефективність інновацій та ефективність інноваційної діяльності 

ефективно використовувати ІКТ для розробки інноваційних проектів; 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології із врахуванням досягнень сучасної 

психології, педагогіки, соціології. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Соціальна інноватика. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки. Інноваційний 

проект та його структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту 

Основні поняття соціальної інноватики. Інновація. Інноваційний процес. Інноваційна діяльність. 

Види інновацій. Фази життєвого циклу інновації. Інноваційний проект.Інноваційний потенціал проекту. 

Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій педагогічній практиці. Сучасні інформаційні 

технології в освіті. Особистісно-орієнтовані технології навчання. Метод проектів. 

Вибір теми інноваційного проекту. Розробка плану інноваційного проекту. Планування 

інноваційного проекту. 

Створення списку інформаційних джерел. Авторське право. Правила бібліографічного опису 

друкованих та електронних джерел. Критичне оцінювання ресурсів Інтернету. 

Змістовий модуль 2. 

Створення портфоліо інноваційного проекту. 

Шляхи та доцільність використання ІТ-технологій. Технології Веб 2.0 та хмарні технології в 

інноваційному проекті. Критерії оцінювання інноваційного проекту. 



Компонування портфоліо інноваційного проекту. Маркетинг інноваційних проектів. Підготовка до 

захисту та демонстрації портфоліо інноваційного проекту.  

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

СВН 03. ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ 
(54 години, 1,5 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підходи та методи розробки програмного  
забезпечення, фактори, які впливають на якість розробки програмних продуктів (застосування  засобів 

керування процесом розробки, аналіз і моделювання програмних продуктів; оцінка і контроль за якістю; 

дисциплінований і керований підхід до еволюції програмного забезпечення і повторного його 

використання, науковий підхід до організації колективної розробки програм, планування вартості 

розробки, застосування інструментальних засобів, методів і підходів, які найкраще підходять для 

конкретного середовища розробки).  
 

Міждисциплінарні зв’язки: програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Технологічний цикл розробки програмного забезпечення. Технологія проектування ПЗ. 

2. Технології реалізації і тестування ПЗ. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Вивчення усіх фаз життєвого циклу програмної системи: аналіз вимог, опис специфікацій, 

проектування, розробка, тестування, експлуатація і супровід. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

фундаментальні концепції і принципи проектування; 

архітектуру програмного забезпечення;   

методи структурного проектування; 

прийоми проектування на рівні компонентів; 

основи формалізації експертних знань та основні принципи створення та функціонування 

систем підтримки прийняття рішень; 

основи програмування з використанням APІ;  

середовища програмування; 

інструментальні засоби тестування; 

життєвий цикл програмного забезпечення, моделі процесу розробки; 

моделі оцінки процесу розробки, метрики процесу розробки; 

основні концепції методів формальної специфікації; 

прийоми перевірки на валідність; 

основи тестування, включаючи створення тестового плану і генерацію тестів;  

поняття супроводу програмного забезпечення;  

властивості програмного забезпечення, придатного для супроводу; 

життєвий цикл програмного забезпечення; 

основні засади керування процесом колективної розробки програмних систем; 

моделі надійності програмного забезпечення, стійкість і відновлення після збоїв; 

вміти:  

порівнювати об’єктно-орієнтований  аналіз  і проектування  зі  структурним  аналізом і 

проектуванням; 

оцінювати якість програмних проектів на основі ключових принципів і концепцій 

проектування; 

проектувати програмні продукти з використанням специфікацій вимог до програмного 

забезпечення, однієї з методологій проектування структурної або об’єктно-орієнтованої); 

оцінювати програмний проект на рівні компонентів; 

проектувати, реалізовувати, тестувати і налагоджувати програми, що використовують APІ; 



 вибрати й обґрунтувати набір інструментальних засобів для підтримки розробки програмних 

продуктів; 

аналізувати й оцінювати набір інструментальних засобів у заданій області розробки ПЗ 

(керування проектом, моделювання або тестування); 

використовувати неформальні методи для моделювання і специфікації вимог до програмної 

системи у вигляді технічного завдання; 

описати відмінності між різними типами і рівнями тестування (тестування модулів, 

інтеграційне тестування, системне тестування і приймально-здавальне  тестування) для 

програмних  продуктів середнього розміру; 

створювати, оцінювати і реалізовувати тестовий план для модуля коду середнього розміру; 

застосовувати різні методи для оцінки надійності програмної системи. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Технологічний цикл розробки програмного забезпечення. Технологія проектування 

Програмне забезпечення як продукт. Програма як формалізований опис процесу. Поняття про 

програмний засіб. Поняття помилки в програмному засобі. Неконструктивність поняття правильної 

програми. Надійність програмного засобу. Технологія програмування як технологія розробки надійних 

програмних засобів.  

Джерела помилок у програмних засобах. Поняття про прості і складні системи, про малі і великі 

системи. Неправильний переклад інформації з одного представлення в інше - основна причина помилок 

при розробці програмних засобів. Модель перекладу і джерела помилок.  

Основні фази розробки програмного забезпечення: формулювання вимог, формулювання цілей 

проекту, аналіз прикладної області, створення функціональної специфікації, проектування реалізації. 

Специфіка розробки програмних засобів. Життєвий цикл програмного засобу. Поняття якості 

програмного засобу. Забезпечення надійності - основний мотив розробки програмного засобу. Методи 

боротьби зі складністю.  

Документація на програмне забезпечення. Призначення і склад документації на програмні вироби. 

Документи розробки і супроводу. Експлуатаційна документація на програмні вироби.  

Кодування. Планування розробки ПЗ. Технологічні засоби розробки програмного забезпечення: 

інструментальне середовище розробки, засобу підтримки проекту, відлагоджувачі. Методи 

налагодження і тестування. Супровід. Планування розробки ПЗ.  

Методології проектування ПЗ. CASE-засоби. Декомпозиція системи на підсистеми. Терміни 

реалізації окремих підсистем. Керування конфігурацією проекту. Ведення версій проекту.  

Автоматизація випуску проектної документації і синхронізація її версій з версіями проекту. 

Незалежність виконуваних проектних рішень від засобів реалізації.  

Спіральна модель ЖЦ. Методологія швидкої розробки додатків RAD 

(RapіdApplіcatіonDevelopment). Розробка додатків ітераціями. Використання прототипувааня для 

з’ясування і задоволення потреб кінцевого користувача. Моделювання потоків даних. Інформаційні 

потоки. Процеси. Побудова ієрархії діаграм потоків даних. Діаграми "сутність-зв’язок" (ERD). 

Верифікація системи.  

Поняття про архітектуру програмної системи. Системи структура яких відбиває структуру вхідних 

даних. Системи побудовані на основі ієрархії підзадач. Системи керовані подіями.  

Змістовий модуль 2. 

Технології реалізації і тестування ПЗ 

Реалізація методом зверху-вниз і знизу-вверх. Комбіновані підходи. Системи керування вихідними 

текстами програм, системи керування конфігураціями ПЗ. Інтеграція системи.  

Середовище функціонування ПЗ. Доступні обчислювальні ресурси і платформа розробки. Рівень 

приступності ресурсів. Типи і моменти виявлення проектних помилок.  

Застосування формальних методів побудови програм. Технологічні засоби розробки програмного 

забезпечення.  

Компоненти інтегрованих CASE-засобів. Засоби проектування баз даних. Засоби розробки 

додатків. 

Мета процесу тестування. Специфікаційний і реалізаційний підхід у тестуванні. Методи оцінки 

повноти тестування. Тестові монітори. Методи налагодження програм. Модульне тестування. 

Комплексне тестування.  



Типи тестів і їхня роль у процесі розробки програмного забезпечення. Організація тестування 

програмних комплексів. Функціональне і структурне тестування. Планування тестування. Програмні 

помилки. Документування й аналіз помилок. Верифікація програмних засобів.  

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

СВН 04. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ  
(54 години, 1,5 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми захисту інтелектуальної власності. 

Міждисциплінарні зв’язки: право. 

Програма навчальної дисципліни складається зі змістового модуля: 

1. Основи інтелектуальної власності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-правові питання інформатики» є 

оволодіння студентами соціальних наслідків використання комп’ютерних мереж і інформаційних 

технологій, проблем захисту інтелектуальної власності, етичних і правових основ забезпечення 

конфіденційності, боротьби з комп’ютерними злочинами, регулювання економічних відносин у 

комп’ютерній сфері. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціально-правові питання інформатики» є 

соціальних наслідків використання комп’ютерних мереж і інформаційних технологій, засвоєння 

етичних і правових основ забезпечення конфіденційності, боротьби з комп’ютерними злочинами, 

регулювання економічних відносин у комп’ютерній сфері. 

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

знати: 

основні засади професійної та етичної відповідальності ІT-спеціалістів; 

основи інтелектуальної власності; 

основи авторських прав у національному і міжнародному законодавствах; 

порушення авторських прав на програмне забезпечення; 

етичні і правові основи забезпечення конфіденційності (prіvacy protectіon);  

технологічні стратегії забезпечення конфіденційності;  

цінові стратегії в області комп’ютерів; 

основні типи ліцензій поширення програмного забезпечення; 

вміти: 

описати позитивні і негативні сторони розширення взаємодії між людьми за допомогою 

комп’ютерів; 

встановлювати відмінності між патентом, авторським правом і комерційною таємницею; 

пояснити можливі відмінності між законами різних країн з погляду захисту патентів і 

авторських прав; 

описати правові основи забезпечення конфіденційності і волі самовираження у своїй країні і 

відмінності цих понять у різних країнах; 

пояснити, як Іnternet може порушити історичний баланс у захисті свободи самовираження; 

описати переваги і недоліки свободи самовираження у кіберпросторі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години (1,5 кредиту ЄКТС). 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Основи інтелектуальної власності 

Інформаційне право, його місце в системі права держави. Об’єктивні основи для формування 

інформаційного права. Основні інститути інформаційного права. Джерела інформаційного права. 

Європецські критерії безпеки інформаційних технологій. Федеральні критерії безпеки інформаційних 

технологій. Критерії безпеки комп’ютерних систем Міністерства оборони США. Критерії безпеки 

інформаційних технологій України. 



Інтелектуальна власність. Методи оцінки інтелектуальної власності. Що таке інтелектуальна 

власність? Патенти. Товарні знаки. Авторське право. Моделі оцінювання інтелектуальної власності: 

ринкова вартість, модель залишкової вартості, комп’ютерна модель TRRU Metrіcs. Математичні моделі 

оцінювання інтелектуальної власності. Вартість патенту в ідеальних зовнішних умовах. Вартість 

патенту в дійсності. 

Авторське право та суміжні права. Що таке авторське право? Майнові та особисті немайнові 

права. Реєстрація авторських прав. Поняття копірайту. Захист авторських прав. Суміжні права. Охорона 

суміжних прав. Колективне управління авторським та суміжними правами. 

Ефективне ліцензування — шлях до процвітання. Можливості і ризики ліцензування. Ліцензійні 

угоди. Ліцензування пакету інтелектуальної власності. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

СВН 05. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 
(72 години, 2 кредити ЄКТС) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ідеологічні засади та засоби декларативного 

програмування. 

Міждисциплінарні зв’язки: аналіз алгоритмів, математична логіка, програмування, теорія 

керування, програмне забезпечення комп’ютерних систем. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади і базові засоби мови Пролог. 

2. Використання структур об’єктів у логічному програмуванні. 

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

ідеологією та засобами логічного програмування. Даний курс передбачає з’ясування теоретичних засад 

логічного програмування, вивчення базових понять, типів об’єктів, механізму рекурсивного перебору та 

способів керування перебором. Розглядається реалізація операцій із лінійними списками, двійковими 

деревами, графами, показується їх ефективність в порівнянні із процедурним програмуванням. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логічне програмування» є засвоєння 

синтаксису і семантики логіки предикатів як теоретичної основи логічного програмування; оволодіння 

принципами логічного програмування та вияснення їх відмінностей від традиційних мов програмування 

процедурного типу; набуття навиків роботи з об’єктами даних в мові Пролог та навиків використання 

правил виводу для ведення інтерактивного діалогу; формування знань та умінь по використанню 

структур даних для створення Пролог-програм; ознайомлення з основними методами програмування; 

набуття практичних навиків розробки експертних систем. 

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

знати: 

синтаксис і семантику пролог-програм;  

операції над структурами даних у пролог-програмах;  

функції експертних систем;  

алгоритм реалізації мінімаксного принципу в ігрових програмах; 

вміти: 

створювати програми мовою логічного програмування Prolog. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Теоретичні засади і базові засоби мови Пролог 

Зв’язок формальної логіки та логічного програмування. Диз’юнкти Хорна і метод резолюцій. 

Поєднання основних концепцій Прологу: застосування фраз Хорна, дескриптивний стиль 

програмування, декларативна та процедурна семантика Прологу. 

Основні поняття Прологу. Структура програми на мові Пролог. Основні розділи програм, їх 

синтаксис та призначення. Правила виводу, як окремі твердження мови Пролог. Рекурсивні правила. 

Розгляд рекурсивних процедур у декларативній та процедурній трактовці. 



Структури як складені об’єкти. Співставність термів. Арифметичні предикати Прологу. Вбудовані 

предикати роботи з рядками символів. Організація введення/виведення інформації. Застосування файлів 

на зовнішніх носіях. Предикати роботи з файлами, опис файлового домену (запис в файл, читання з 

файлу, модифікація існуючого файлу). 

Керування перебором в Пролог-програмах. Відсік. Заперечення як перевірка на неуспіх. Задача 

про вісім ферзів. Задача про додавання двох многочленів. 

Змістовий модуль 2. 

Використання структур об’єктів у логічному програмуванні 

Різні форми подання списків. Належність елемента списку. Склеювання списків. Занесення 

елемента в список. Розбиття списку на два списки. Вилучення елемента із списку. Перестановка 

елементів списку. Виділення підсписків. Сортування списків. Метод "бульбашки". Сортування списків. 

Метод прямої вставки. Метод швидкого сортування. 

Синтаксичні форми подання дерев. Способи обходу елементів дерева. Використання двійкових 

дерев в задачах синтаксичного аналізу виразів. Типові задачі з використанням двійкових дерев. 

Належність елемента невпорядкованому дереву. Належність елемента впорядкованому дереву. 

Занесення елемента в дерево. Вилучення елемента із дерева. Роздрукування елементів дерева. 

Способи подання графів. Пошук ациклічного шляху в графові. Побудова гамільтонового шляху в 

дереві. Пошук шляху в графові із підрахуванням його вартості. Побудова остовного дерева для графа. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

СВН 06. АДМІНІСТРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ 
СПЕЦКУРС 

(72 години, 2 кредити ЄКТС) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є програмні засоби, які можуть бути використані для 

організації навчального процесу. Основні завдання щодо застосування комп’ютерно-орієнтованих 

засобів навчання ілюструються на прикладі систем управління контентом, управління навчанням, а 

також платформ для побудови інституційних репозитаріїв.  

 

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

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

організації комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі», «Адміністрування навчальних систем», 

«Педагогіка», «Психологія», «Методика навчання інформатики».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Адміністрування комп’ютерних навчальних систем. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання спецкурсу «Адміністрування навчальних систем» є формування 

компетентностей, необхідних для самостійної організації освітніх ресурсів на основі мережних 

технологій. Підготовка до розробки освітніх ресурсів повинна передбачати вивчення систем управління 

контентом — CMS (ContentManagementSystem), систем управління навчальним процесом LMS 

(LearnіngManagementSystem), платформ для створення електронних архівів — репозитаріїв. Зміст 

спецкурсу передбачає розгляд основних можливостей сучасних комп’ютерних навчальних систем, а 

також формування практичних навичок їх адміністрування.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Адміністрування навчальних систем» полягають у 

здобутті студентами базових умінь управління комп’ютерних систем навчального призначення. 

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

знати: 

призначення та функціональні можливості комп’ютерних систем Joomla, MOODLE, DSpace; 

основні параметри конфігурації комп’ютерних навчальних систем;  

принципи адміністрування облікових записів користувачів цим систем; 

логіку створення навчальних ресурсів; 

можливості систем щодо моніторингу та збору статистики їх застосування;  



вміти: 

інсталювати CMS Joomla, LCMSMoodle та систему DSpace, а також їх додаткові модулі на 

серверні платформи;  

встановлювати загальні налаштування порталу, системи електронних курсів або репозитарію; 

створювати облікові записи користувачів та груп та делегувати їм повноваження;  

проектувати змістовну підсистему освітнього порталу — створювати розділи, категорії, статті, 

меню; 

проектувати змістовну підсистему електронного курсу та освітнього репозитарію; 

конфігурувати модулі для отримання статистики застосування систем. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Адміністрування комп’ютерних навчальних систем 

Поняття про адміністрування комп’ютерних та навчальних систем. Поняття веб-сайту, веб-

порталу. Основні принципи створення освітніх ресурсів. Типові завдання, які виконує адміністратор 

навчальної системи. Поняття про систему управління контентом. Структура та основні можливості 

CMS. 

Основні можливості CMS Joomla. Встановлення системи на серверну платформу. Інтерфейс 

адміністратора CMS. Робота з обліковими записами користувачів. Встановлення та видалення модулів 

системи. Структурування матеріалів за допомогою розділів та категорій. Створення статей у Joomla. 

Основні типи меню CMS та їх характеристики. Створення та конфігурування меню. Редагування 

головної сторінки сайту. Засоби Joomla для роботи з мультимедійним контентом. Конфігурування сайту 

для роботи з пошуковими машинами. Робота із статистикою функціонування сайту. Безпека сайту, 

побудованого на платформі Joomla. 

Поняття системи управління навчанням (LMS) (навчальними ресурсами). Основні вимоги до LMS. 

Приклади сучасних LMS та їх основні складові. 

MOODLE, як приклад системи управління навчанням (LMS). Загальні принципи функціонування 

MOODLE. Поняття навчального курсу. Основні складові та параметри курсів MOODLE. 

Встановлення системи та її модулів. Створення електронних курсів. Облікові записи користувачів 

та груп у системі MOODLE. Реєстрація слухачів курсу. Режими перегляду курсів у LMS MOODLE. 

Перегляд звітів про діяльність користувачів системи. Журнал оцінок. Файли електронного курсу. 

Резервне копіювання та відновлення курсів у LMS MOODLE. 

Типи ресурсів, які можна створити засобами LMS MOODLE. Операції, які можна виконувати із 

складовими курсу. Створення та редагування текстових сторінок. Створення та редагування веб-

сторінок. Зміна параметрів текстових та веб-сторінок. Способи завантаження ресурсів електронних 

курсів. Створення гіперпосилань та надання доступу каталогів із файлами курсу. Зміна параметрів 

розміщених ресурсів. 

Модулі «Глосарій» та «Wіkі» та їх застосування у процесі формування понять. Модуль «Завдання» 

та його застосування у процесі проведення лабораторних та практичних робіт. Застосування модуля 

«Форум» для обговорення навчальних проблем. Онлайн-спілкування засобами модуля «Чат». Основні 

параметри модулів «Форум» та «Чат». 

«Тест» як модуль системи MOODLE, можливості його застосування. Види тестових завдань, які 

реалізовано у CMS MOODLE. Вимоги до тестових завдань. Структурування, створення та редагування 

тестових завдань. Формування тестового бланку. Перегляд та аналіз результатів тестування у LMS 

MOODLE. Особливості тестування для здійснення поточного, підсумкового та самоконтролю. 

Поняття інституційного репозитарію. Огляд основних можливостей системи DSpace. Історія 

розробки системи. Отримання довідки та підтримка. Структура репозитарію. Ієрархія даних 

електронного архіву. Фонди та колекції. Складові репозитарію. Метадані, зв’язки, файли. Системні 

вимоги платформи DSpace. 

Поняття облікового запису системи DSpace. Облікові записи груп. Адміністратори та анонімні 

користувачі системи. Типові завдання, які виконує адміністратор репозитарію. Конфігурування прав 

доступу користувачів до колекцій. Засоби адміністрування системи. Структура каталогів DSpace. 

Журнали подій. Резервне копіювання системи DSpace. 

Схема і реєстр метаданих. Дублінське ядро. Рівні реалізації структури DSpace. Поняття про 

постійні ідентифікатори ресурсів (handle). Веб-інтерфейси системи. Особливості інтерфейсу JSPUІ. 



Налаштування інтерфейсу JSPUІ. Додавання ресурсів у репозитарій. Конфігурування полів метаданих. 

Імпорт та експорт записів репозитарію. 

Повідомлення користувачів репозитарію про події в системі. Використання RSS-потоків. Збирання 

статистики засобами системи DSpace та GoogleAnalіtycs. Інтеграція облікових записів користувачів з 

іншими системами за допомогою протоколу LDAP. Поновлення та локалізація системи DSpace. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

СВН 07. СУЧАСНІ WEB-ТЕХНОЛОГІЇ 
СПЕЦКУРС 

(72 години, 2 кредити ЄКТС) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні засоби web-технологій: мова гіпертекстової 

розмітки HTML5, каскадні таблиці стилів CSS3, фреймворк Javascrіpt – Jquery. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Web-програмування, скриптові мови програмування, програмування. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Верстка web-документів за допомогою HTML 5 та CSS3. 

2. Фреймворк Javascrіpt – Jquery. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні WEB-технології» є надання теоретичних 

знань та практичних вмінь і навичок із використання сучасних засобів web-технологій, які можуть 

використовуватись при створенні динамічних web-документів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні WEB-технології» є вивчення 

особливостей мови гіпертекстової розмітки HTML5 та каскадних таблиць стилів CSS3; вивчення 

принципів використання Jquery як одного з фреймворків JavaScrіpt та його основних методів; 

використання технології Ajax, як одного з інструментів концепції DHTML. Крім цього передбачено 

вивчення деяких новітніх інструментальних засобів web-програмування. 

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

знати: 

особливості мови гіпертекстової розмітки HTML5; 

нові теги та атрибути в порівнянні з HTML4; 

принципи верстки засобами мови HTML5 для підготовки гіпертекстових документів та  засоби 

їх стильного оформлення з допомогою каскадних таблиць стилів (CSS3);  

принципи використання скриптових технологій на стороні клієнта;  

поняття селекторів та фільтрів;  

основні методи Jquery; 

вміти: 

розробляти Web-сторінки засобами HTML5;  

використовувати спеціальні засоби HTML5: валідація форм, створення графічних зображень;  

створювати скрипти з використанням селекторів, фільтрів, стандартних методів Jquery;  

створювати власні методи та функції;  

використовувати стандартні плагіни  Jquery – JqueryUІ;  

використовувати технологію Ajax за допомогою методів Jquery; 

обробляти дані у форматі JSON. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Верстка web-документів за допомогою HTML 5 та CSS3 

Короткий огляд можливостей HTML5. Введення в структурні елементи HTML5. Cтвоерння нових 

елементів форм та валідація форми. Засоби мультимедіа в HTML5. Створення статичних та анімаційних 

зображень засобами HTML5. 



Змістовий модуль 2. 

Фреймворк Javascrіpt – Jquery 

Поняття селектора та фільтра. Методи для роботи з Css-Стилями. Методи для роботи з html. 

Методи для роботи з атрибутами й фільтрами. Методи по обробці подій. Методи створення Ajax-

запитів засобами Jquery. Плагіни Jquery та їх використання (валідація форм, сортування, переміщення та 

зміна розмірів елементів). 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ВВС 01. ОСНОВИ ХМАРНИХ ТЕРНОЛОГІЙ 
СПЕЦКУРС 

(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та програмні засоби, які реалізують 

концепцію хмарних обчислень. Основні завдання курсу ілюструються на прикладі загальнодоступних 

та приватних хмарних платформ.  

 

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

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

організації комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи технологій хмарних обчислень. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання спецкурсу «Основи хмарних технологій» є формування компетентностей, 

необхідних для самостійного розгортання хмарних платформ на основі комерційних та відкритих 

програмних засобів. Підготовка до застосування хмарних технологій у майбутній професійній 

діяльності передбачає вивчення: загальнодоступних хмарних платформ визнаних вендорів у галузі 

розробки програмного забезпечення (GoogleInc., Microsoft), та відкритих програмних засобів як основи 

корпоративних хмар. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Основи хмарних технологій» полягають у здобутті 

студентами базових умінь управління загальнодоступними та корпоративними хмарними платформами. 

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

знати: 

основні принципи функціонування інформаційних технології за парадигмою «хмарних 

обчислень»; 

моделі розгортання хмарних платформ; 

поняття ІТ-інфраструктури та можливості застосування хмарних технологій у процесі її 

розгортання; 

функціональні можливості загальнодоступних платформ GoogleApps та MicorosoftOffice 365;  

принципи адміністрування облікових записів користувачів цим систем; 

інфраструктуру приватних хмарних платформ; 

логіку розгортання приватних хмарних платформ (на прикладі CloudstackабоEucalyptus); 

особливості застосування хмарних технологій у навчальному процесі. 

вміти: 

проектувати інфраструктуру загальнодоступної хмари;  

працювати з обліковими записами користувачів хмарних платформ GoogleApps та Office 365; 

конфігурувати програмні засоби загальнодоступних хмар;  

здійснювати аналіз та моніторинг функціонування хмарних програмних засобів; 

встановлювати та конфігурувати платформи для приватних хмар (CloudstackабоEucalyptus); 

конфігурувати гіпервізори для роботи з хмарними платформами. 

створювати, редагувати, переміщати віртуальні машини у приватній хмарі. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  



Змістовий модуль 1. 

Основи хмарних технологій 

Поняття про хмарні обчислення. Основні характеристики хмарних технологій. Історія розвитку 

технологій хмарних обчислень. Поняття ІТ-інфраструктури. Проектування хмарної ІТ-інфраструктури. 

Сервісні моделі хмарних технологій. Загальнодоступні (публічні), корпоративні (приватні) та гібридні 

хмари. Моделі розгортання хмарних технологій: програмне забезпечення як сервіс, платформа як сервіс, 

інфраструктура як сервіс. Таксономія хмари. Огляд платформ популярних вендорів.  

Хмарний сервіс GoogleApps.Розгортання інформаційної інфраструктури організації на 

платформахGoogleApps та Office 365. Конфігурування домену організації для роботи з GoogleAppsабо 

Office 365. Створення та експортування облікових записів користувачів та груп. Можливості 

синхронізації облікових записів платформ GoogleApps та Office365 доменними записами організації. 

Поштовий сервіс як основа інфраструктури, побудованої на основі GoogleAppsабоOffice 365. 

Параметри безпеки сервісу Gmailу складі GoogleApps. Спільне функціонування сервісу електронної 

пошти у хмарній та «традиційній» інфраструктурі. Сервіси для організації діяльності — 

GoogleCalendarта Календар з пакету Office 365. Хмарні засоби для збереження та обробки документів — 

GoogleDriveта SkyDrive. Створення сайтів за допомогою SharePoint та GoogleSites. Організація відео 

конференцій засобами хмарних засобів Hangoutта Lync. 

ApacheCloudStack як платформа для розгортання корпоративної хмари. Концепція хмарної 

інфраструктури. Складові хмарної інфраструктури Apache CloudStack — зони, стійки, кластери, хости, 

сховища. Встановлення сервера управління CloudStack. Встановлення сервера баз даних. Способи 

автентифікації користувачів платформи ApacheCloudStack. Конфігурування первинного та вторинного 

сховищ. Поняття гіпервізора. Конфігурування гіпервізора KVM для роботи з ApacheCloudStack. 

Встановлення агента адміністрування ApacheCloudStack. Конфігурування мереж для функціонування 

складових хмарної інфраструктури. 

Робота з веб-інтерфейсом платформи ApacheCloudStack. Створення хмарної інфраструктури. 

Розгортання віртуальних локальних мереж на платформі ApacheCloudStack. Фільтрування даних, якими 

обмінюється платформа ApacheCloudStack із зовнішніми мережами. Робота з системними та 

користувацькими віртуальними машинами через інтерфейс платформи ApacheCloudStack.  

Моніторинг та аналіз функціонування корпоративної хмари. Конвертування та перенесення 

віртуальних машин на платформу ApacheCloudStack. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ВВС 02. МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ І СИСТЕМ 
СПЕЦКУРС 

(108 годин, 3 кредити ЄКТС) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є періодичні функції (як моделі сигналів, та основні 

методи їх дослідження, включаючи числові методи); основні класи випадкових послідовностей, що 

враховують стохастичну періодичність: періодичні і періодично корельовано послідовності, дискретні 

періодичні білі шуми, періодичні послідовності ковзного середнього і авторегресії, періодичні ланцюги 

Маркова; оцінка параметрів та періодичних ймовірнісних характеристик стаціонарних та періодичних 

послідовностей, однорідних та періодичних ланцюгів Маркова; основні класи випадкових процесів, що 

враховують стохастичну періодичність: періодичні і періодично корельовано процеси, періодичні білі 

шуми, лінійні періодичні процеси, періодичні марківські процеси, періодичні процеси із змінним 

періодом, періодичні процеси із змінними через період змінними ймовірнісними характеристиками; 

оцінка параметрів та періодичних ймовірнісних характеристик стаціонарних та періодичних процесів, 

однорідних та періодичних харківських процесів; прикладне застосування періодичних послідовностей і 

процесів, включаючи марківські, на прикладі дослідження та оптимізації СМО, що функціонують в 

стохастично періодичному режимі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія ймовірностей та математична статистика, методи оптимізації, 

комп’ютерне моделювання, моделювання економічних, соціальних і екологічних проблем, математична 



економіка, чисельні методи, теорія керування, аналіз алгоритмів, програмування, програмне 

забезпечення комп’ютерних систем. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Дискретні моделі стохастично періодичних сигналів, методи їх обробки та прогнозу. 

2. Моделі стохастично періодичних сигналів з неперервним аргументом, методи їх статистичного 

аналізу і прогнозу. Імітаційне моделювання в задачах оптимізації СМО. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета дисципліни «Моделювання сигналів і систем» полягає в ознайомленні студентів із 

основними моделями та методами статистичного аналізу і прогнозу стохастична періодичних сигналів 

як реальних (на прикладі енерго- та газоспоживання) так і змодельованих, основними методами 

імітаційного моделювання стохастична періодичних сигналів, функціонування систем масового 

обслуговування в умовах ритміки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделювання сигналів і систем» є оволодіння 

студентами наступними теоретичними відомостями та практичними знаннями з таких питань: 

приклади сигналів, явищ, систем (на прикладі систем масового обслуговування), інформаційних 

управляючих систем, характерною особливістю яких є стохастична періодичність; 

сучасний підхід в прикладних дослідженнях, суть якого зводиться до тріади «модель-алгоритм-

програма»;  

основні детерміновані моделі для опису періодичних сигналів і методи їх аналізу;  

основні описові моделі, що дозволяють врахувати стохастичну періодичність;  

основні конструктивні моделі (періодичні білі шуми; лінійні періодичні процеси; марківські 

періодичні процеси і ланцюги), які дозволяють врахувати стохастичну періодичність; 

методи статистичного аналізу і прогнозу стохастично періодичних сигналів; 

прикладне застосування методів аналізу і прогнозу стохастично періодичних сигналів (на прикладі 

аналізу і прогнозу метеофакторів, енергонавантажень, газоспоживання) та використання отриманих 

результатів в інформаційних управляючих системах та автоматизованих системах управління 

стохастичноперіодичними процесами, системами. 

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

знати: 

приклади реальних об’єктів, шо функціонують в умовах ритміки, їх функціональні схеми та 

інформаційні схеми;  

приклади стохастичних сигналів, явищ, систем, характерною особливістю яких є стохастична 

періодичність;  

основні моделі періодичних сигналів та методи їх дослідження;  

основні моделі стохастично періодичних сигналів;  

основні методи статистичного аналізу і прогнозу стохастично періодичних сигналів;  

прикладне застосування методів статистичного аналізу і прогнозу стохастично 

періодичних сигналів (на прикладі аналізу і прогнозу метеофакторів, енергонавантажень, 

газоспоживання); 

можливості використання методів та результатів аналізу і прогнозу стохастична періодичних 

сигналів в інформаційних управляючих системах та автоматизованих системах управління 

стохастично періодичними процесами, системами;  

можливості відомих прикладних програмних продуктів «Mathcad» і «Matlab»; 

вміти: 

розробляти функціональні схеми та інформаційні системи для реальних об’єктів, що 

функціонують в умовах ритміки;  

вибирати модель для конкретних сигналів, явищ, систем масового обслуговування, 

характерною особливістю яких є стохастична періодичність;  

у випадку необхідності побудувати нову чи вдосконалити відому модель конкретних 

стохастично періодичних сигналів, явищ, систем масового обслуговування; 

проводити статистичний аналіз і прогноз стохастично періодичних сигналів. 

використовувати результати статистичного аналізу і прогнозу стохастично періодичних 

сигналів при вирішенні реальних задач, зокрема для оптимізації роботи інформаційних 

управляючих системах та автоматизованих системах управління. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. 

Дискретні моделі стохастично періодичних сигналів, методи їх обробки та прогнозу 

Поняття моделі та класифікація моделей. Системи управління (автоматичні і автоматизовані) та їх 

інформаційні моделі. Періодичні та стохастично періодичні (ритмічні, циклічні) сигнали, явища, 

системи. Ряди Фур’є та чисельні методи аналізу періодичних функцій. 

Об’єкт та його модель. Автоматичні і автоматизовані системи управління та їх інформаційні 

моделі (математичні, технічні, техніко-економічні, інформаційні). Класифікація моделей. Кібернетика 

та її основні задачі. Періодичні та стохастично періодичні (ритмічні, циклічні) сигнали, явища, системи 

(приклади із акустики, механіки, біології, медицини, систем масового обслуговування, транспорту, 

економіки, електроенергетики, нафтогазової промисловості, систем зв’язку, мережі Інтернет, 

астрономії, метеослужб, житлово-комунальних служб тощо). Різниця між періодичністю і стохастичною 

періодичністю. Періодичні функції та методи їх дослідження. Ряд Фур’є періодичної функції.. Форми 

його запису ряду Фур’є. Нерівність Бесселя та рівність Парсеваля для коефіцієнтів ряду Фур’є, їх 

енергетичний зміст. Амплітудний та фазовий спектри функції. Чисельні методи аналізу періодичних 

функцій. Дискретизація та квантування сигналів. Теорема відліків (Котельникова). 

Випадкові процеси і послідовності — як моделі стохастичних сигналів. Стаціонарні послідовності 

та їх основні властивості. 

Стохастичні (випадкові) сигнали, явища, системи та їх моделі - випадкові процеси і послідовності. 

Стаціонарні випадкові послідовності (в широкому і вузькому розумінні). 

Моделі стохастична періодичних послідовностей, дискретні періодичні білі шуми, періодичні 

послідовності ковзного середнього і авторегресії, періодичні ланцюги Маркова. 

Періодично корельовані та періодичні (за Слуцьким) випадкові послідовності та їх основні 

властивості. Дискретний періодичний білий шум. Рівномірний, нормальний (гауссів), пуассонівський, 

експоненційний дискретні періодичні шуми. Класифікація дискретних періодичних білих шумів. 

Послідовності ковзного середнього та авторегресії. Стаціонарні послідовності ковзного середнього та 

авторегресії. Послідовність ковзного середнього та авторегресії при дії періодичного білого шуму. 

Ланцюги Маркова. Стаціонарні ланцюги Маркова. Періодичні ланцюги Маркова. 

Основні методи статистичного аналізу і прогнозу стаціонарних і періодичних послідовностей та 

періодичних ланцюгів Маркова. 

Оцінка математичного сподівання, дисперсії, кореляційної функції та вищих моментних функцій 

стаціонарної послідовності. Гістограма — оцінка густини розподілу елементів стаціонарної 

послідовності. Оцінка періодичних момент них функцій періодичної випадкової послідовності. Оцінка 

матриці переходу однорідного ланцюга Маркова. Оцінка матриць переходів періодичного ланцюга 

Маркова. Основні методи прогнозу стаціонарних послідовностей, періодичних послідовностей та 

періодичних ланцюгів Маркова. 

Змістовий модуль 2. 

Моделі стохастично періодичних сигналів з неперервним аргументом, методи їх статистичного 

аналізу і прогнозу. Імітаційне моделювання в задачах оптимізації СМО 

Моделі стохастична періодичних сигналів з неперервним аргументом: періодично корельовано та 

періодичні процеси, лінійні періодичні процеси, марківські періодичні процеси, періодичні процеси із 

змінним періодом, періодичні процеси із змінними через період ймовірнісними характеристиками. 

Стаціонарні випадкові процеси (в широкому і вузькому розумінні). Адитивна та мультипликативна 

моделі стохастично періодичних сигналів, їх основні властивості. Періодично корельовані та періодичні 

(за Слуцьким) випадкові процеси та їх основні властивості. Процеси з незалежними приростами. 

Приклади сигналів, явищ, які вони описують. Однорідні процеси з незалежними приростами 

вінерівський та пуассонівський процеси. Процеси з незалежними періодичними приростами. Приклади 

явищ, сигналів, які вони описують. Періодичний білий шум. Лінійний випадковий процес 

     ,t d



       . 

Конструктивна модель стохастичних сигналів. Стаціонарний лінійний випадковий процес. 

Теореми про зв’язок лінійних і періодичних випадкових процесів. Схематичне зображення основних 

причин виникнення періодичності в рамках лінійного процесу. Марківські процеси. Однорідні 

марківські процеси. Періодичні марківські процеси. Періодичні випадкові процеси із змінним періодом. 

Періодичні випадкові процеси із змінними через період ймовірнісними характеристиками. 



Основні методи статистичного аналізу і прогнозу стаціонарних процесів, періодичних процесів, 

марківських періодичних процесів, періодичних процесів із змінним періодом, періодичних процесів із 

змінними через період ймовірнісними характеристиками. 

Поняття -серії періодичного випадкового процесу. Основні властивості -серії. Властивості 

різних і- і j-серій. Дискретизація періодичних випадкових процесів з кроком дискретизації 

· i
Th

L
  -серії, пов’язані з кроком дискретизації, та їх основні властивості. Оцінка математичного 

сподівання, дисперсії та вищих моментних функцій і-серії. Оцінка взаємної кореляційної функції і- і 

j-серій. Оцінка періоду періодичного випадкового процесу. Оцінка періодичного математичного 

сподівання, дисперсії та вищих моментних функцій періодичного випадкового процесу. Поняття -

ланцюга періодичного марківського процесу. Основні властивості -ланцюга, різних і- і j-ланцюгів. 

Дискретизація періодичних марківських процесів з кроком дискретизації · i
Th

L
  -ланцюги, 

пов’язані з кроком дискретизації. Оцінка матриць переходів для j-ланцюгів. Задачі та методи прогнозу 

стаціонарних процесів, періодичних процесів та періодичних марківських процесів. 

Система масового обслуговування (СМО), її інформаційна модель та математичні моделі її 

складових. 

Система масового обслуговування, її блок-схема, інформаційна та математична моделі. 

Математична модель вхідного потоку СМО. Найпростіший вхідний потік. Стохастична періодичність - 

основна закономірність функціонування багатьох СМО. Основна причина виникнення стохастичної 

періодичності функціонування СМО. Математична модель стохастична періодичного вхідного потоку 

СМО. Математичні моделі часу та вартості обслуговування заявок СМО. Класифікація СМО в 

залежності від аналітичних властивостей вхідного потоку та закономірностей (особливостей) 

обслуговування заявок. 

Імітаційне моделювання стохастична періодичних сигналів та в задачах оптимізації 

функціонування СМО. Перспективні напрямки розвитку ІУС в умовах ритміки. 

Основні задачі статистичного аналізу СМО в умовах стаціонарного та стохастична періодичного їх 

функціонування. Оцінка інтенсивності стаціонарного та стохастично періодичного вхідного потоку 

СМО. імітаційне моделювання, його основні задачі і методи, та його роль в задачах оптимізації СМО. 

Блок-схема СМО та основні задачі імітаційного моделювання СМО. Імітаційне моделювання 

однорідного та стохастично періодичного вхідного потоку СМО. Імітаційне моделювання часу та 

вартості обслуговування заявок для випадків стаціонарного та стохастично періодичного режимів 

функціонування СМО. Блок-схема та алгоритм імітаційного моделювання СМО в режимі її 

функціонування. Метод імітаційного моделювання при вирішенні задачі підвищення ефективності 

роботи СМО шляхом оптимізації тарифно-цінової політики. Перспективні напрямки використання 

моделей та методів дослідження СМО, що працюють в умовах стохастичної періодичності. 

 

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором. 

 

 

 
  



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. 
 


