
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

на 2021/2022 н.р. 
 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІТ ПРОФІЛЮ 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog 

Компоненти скретч-програмування 

Кафедра 

електроніки, 

загальної та 

прикладної 

фізики 

Ткач Олена 

Петрівна 

Ткач Олена 

Петрівна, 

Тищенко 

Костянтин 

Володими-

рович 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, ана-

лізу та синтезу. 

Здатність гене-

рувати нові ідеї 

(креативність). 

Здатність оціню-

вати та забезпе-

чувати якість 

виконуваних 

робіт 

Використовувати 

можливості сучасних 

інформаційних тех-

нологій через ві-

зуальні мови програ-

мування. Розуміти 

принципи створення 

програмного коду та 

адаптувати його згід-

но поставлених за-

дач. Розробляти інте-

рактивні мультиме-

дійні проєкти (ані-

мації, ігри, тренаже-

ри для запам’ятову-

вання інформації) 

шляхом поєднання 

графічного дизайну, 

логічного мислення 

Інтерактивні 

лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота 

Без обме-

жень, 

окрім 

спеціаль-

ності 171 

Електро-

ніка 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальностей 

171 Елек-

троніка, 122 

Комп’ютер-

ні науки, 

113 Прик-

ладна мате-

матика 

Базове 

володіння 

комп'ю-

тером 

Без 

обме-

жень 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog


Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

та аналізу обробле-

них даних 

Спортивне програмування 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук, 

секція ІКТ 

Петров 

Сергій 

Олександ-

рович 

Петров 

Сергій 

Олександ-

рович 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність прий-

мати обґрунтова-

ні рішення. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, ана-

лізу та синтезу 

Вміти застосовувати 

мову програмування 

для реалізації імі-

таційних алгоритмів. 

Вміти визначати та 

реалізовувати струк-

тури даних для ефек-

тивного розв'язку 

прикладних задач 

Інтерактивні 

лекції, 

практичні 

заняття 

Без обме-

жень 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальності 

122 

Комп’ютер-

ні науки 

Базове 

володіння 

комп'юте-

ром 

Після 3 

семест-

ру 

Сучасні технології двомірної комп'ютерної анімації 

Кафедра 

електроніки 

та комп’ютер-

ної техніки 

Горячев 

Олексій 

Євгенійович 

Горячев 

Олексій 

Євгенійович 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

Знати основні понят-

тя, терміни і принци-

пи класичної аніма-

ції. Знати методи 

створення комп'ю-

терної анімації на 

основі роботи з век-

торними та растро-

вими зображеннями. 

Вміти створювати 

анімаційні ролики, 

банери, графічні 

об'єкти та конверту-

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Без обме-

жень 

Для усього 

контингенту 

Базове 

володіння 

комп'юте-

ром. 

Мульти-

медійна 

аудиторія 

для лекцій, 

комп'ю-

терний 

клас для 

лаборатор

них робіт 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

вати їх у стандартні 

формати для подаль-

шого застосування в 

інформаційній, роз-

важальній, навчаль-

ній та інших галузях 

Алгоритми штучного інтелекту 

Кафедра 

нано-

електроніки 

Борисюк 

Вадим 

Миколайо-

вич 

Борисюк 

Вадим 

Миколайо-

вич 

Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

Засвоювати нові зна-

ння, прогресивні тех-

нології та інновації, 

знаходити нові не-

шаблонні рішення і 

засоби їх здійснення; 

відповідати вимогам 

гнучкості в подола-

нні перешкод та до-

сягненні мети, раціо-

нального використа-

ння та нормування 

часу, дисциплінова-

ності, відповідаль-

ності за свої рішення 

та діяльність 

Інтерактивні 

лекції, 

практичні 

заняття 

Без обме-

жень 

Для усього 

контингенту 

Без 

обмежень 

Без 

обме-

жень 

Створення та просування web-сайтів (базовий курс) 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук,  

секція ІТП 

Шендрик 

Віра 

Вікторівна, 

Парфененко 

Парфененко 

Юлія 

Вікторівна, 

Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

Знати основні поня-

ття web-технологій, 

принципи роботи 

мережі Internet та 

Інтерактивні 

лекції, 

практичні 

роботи, 

Бакалавр 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальностей 

Базові 

навички 

роботи з 

персо-

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Юлія 

Вікторівна 

Бойко Ольга 

Василівна 

технологій, 

навички 

управління 

інформацією 

WWW, базові поня-

ття мови розмітки 

web-сторінок HTML 

та каскадних таблиць 

стилів CSS, базові 

принципи, технології 

та прийоми ство-

рення web-сайтів. 

Здобути практичні 

навички використа-

ння інструменталь-

них програмних за-

собів створення web-

сайтів, зокрема за до-

помогою CMS на 

прикладі найпопу-

лярнішої CMS 

WordPress, а також 

прийоми просування 

web-сайтів в мережі 

Internet. Оволодіти 

знаннями з SEO (по-

шукової) оптимізації 

сайтів, навичками з 

реєстраціії сайту в 

пошукових системах 

та каталогах, web-

аналітики, просу-

вання web-сайтів в 

самостійна 

робота 

122 

Комп’ютер-

ні науки, 

125 Кібер-

безпека 

нальним 

комп’юте-

ром 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

соціальних медіа. 

Здобути практичні 

навички розміщення 

власного web-сайту 

на хостингу в мережі 

Internet 

Створення та просування web-сайтів (поглиблений курс) 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук,  

секція ІТП 

Шендрик 

Віра 

Вікторівна, 

Парфененко 

Юлія 

Вікторівна 

Парфененко 

Юлія 

Вікторівна, 

Бойко Ольга 

Василівна 

Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, 

навички 

управління 

інформацією  

Знати технології 

web-програмування 

на стороні клієнта. 

Здобути практичні 

навички програмної 

взаємодії з HTML до-

кументами на основі 

DOM API.  

Знати синтаксис мо-

ви програмування 

JavaScript та оволо-

діти навичками її 

використання при 

управлінні об'єктною 

моделлю документа 

та створенні інтера-

ктивних елементів 

web-сторінок.  

Вміти використову-

вати бібліотеки 

JavaScript для створе-

ння web-сайтів на 

Інтерактивні 

лекції, 

практичні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Бакалавр 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальностей 

122 

Комп’ютер-

ні науки, 

125 Кібер-

безпека 

Знання 

HTML та 

CSS, набу-

ті само-

стійно, або 

після вив-

чення кур-

су Створе-

ння та 

просува-

ння web-

сайтів 

(базовий 

курс) / 

Мульти-

медійна 

аудиторія 

для лекцій, 

комп'юте-

рний клас 

для прак-

тик 

Після 

курсу 

Ство-

рення 

та про-

сування 

web-

сайтів 

(базо-

вий 

курс) 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

прикладі бібліотеки 

jQuery. 

Знати принципи по-

шукової оптимізації 

web-сайтів, написа-

них за допомогою 

JavaScript 

Моделювання в 3ds max (базовий курс) 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук,  

секція ІТП 

Баранова 

Ірина Воло-

димирівна 

Баранова 

Ірина Воло-

димирівна, 

Коваль 

Максим 

Володи-

мирович 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, ана-

лізу та синтезу. 

Навички вико-

ристання інфор-

маційних і кому-

нікаційних 

технологій.  

Навички 

управління 

інформацією  

Знати принципи 

створення 3D гра-

фіки, технологій 

тривимірного моде-

лювання, інстру-

ментів роботи з 

додатком 3ds max 

при моделюванні та 

візуалізації.  

Вміти створювати 

тривимірні моделі, 

налаштовувати 

матеріали та вико-

нувати візуалізацію 

сцени 

Інтерактивні 

лекції, 

лабораторні 

роботи 

Без обме-

жень 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальностей 

122 

Комп’ютер-

ні науки, 

125 Кібер-

безпека 

Базові на-

вички ро-

боти з 

персо-

нальним 

комп’юте-

ром, про-

сторова 

уява / 

Мульти-

медійна 

аудиторія 

для лекцій, 

комп'юте-

рний клас 

з відповід-

ним ПЗ 

для лабо-

раторних 

робіт 

Після 3 

семест-

ру 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Моделювання в 3ds max  (поглиблений курс) 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук,  

секція ІТП 

Баранова 

Ірина Воло-

димирівна 

Баранова 

Ірина Воло-

димирівна, 

Коваль 

Максим 

Володи-

мирович 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, ана-

лізу та синтезу.  

Навички викори-

стання інформа-

ційних і комуні-

каційних 

технологій. 

Навички 

управління 

інформацією  

Знати принципи мо-

делювання складних 

об'єктів 3D графіки, 

інструментів Loft де-

формацій, технологій 

поверхневого 

(Surface, NURBS) та 

полігонального (Poly, 

Mesh) моделювання, 

засоби розробки PBR 

матеріалів, принципи 

роботи візуалізато-

рів, вміти створюва-

ти складні моделі ор-

ганічних об'єктів, 

складені типи мате-

ріалів та виконувати 

реалістичну візуалі-

зацію сцени 

Інтерактивні 

лекції, 

лабораторні 

роботи 

Без обме-

жень 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальностей 

122 

Комп’ютер-

ні науки, 

125 Кібер-

безпека 

Після 

вивчення 

курсу 

Моделюва

ння в 3ds 

max (базо-

вий курс) / 

Мульти-

медійна 

аудиторія 

для лекцій, 

комп'юте-

рний клас 

з відповід-

ним ПЗ 

для лабо-

раторних 

робіт 

Після 

курсу 

Модел

ювання 

в 3ds 

max 

(базо-

вий 

курс) 

Дизайн сайтів 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук,  

секція ІТП 

Федотова 

Наталії 

Анатоліївна 

Федотова 

Наталії 

Анатоліївна 

Навички викори-

стання інформа-

ційних і комуні-

каційних техно-

логій. 

Здатність до 

абстрактного 

Знати основні прин-

ципи та підходи до 

дизайну сайту. 

Здобути практичні 

навички роботи з від-

повідним програм-

ним забезпеченням. 

Інтерактивні 

лекції, 

практичні 

роботи 

Усі рівні 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальностей 

122 

Комп’ютер-

ні науки, 

Базові на-

вички ро-

боти з пер-

сональним 

комп’юте-

ром / Му-

льтимедій-

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

мислення, ана-

лізу та синтезу 

Вміти створювати ін-

терфейс та прототи-

пувати його під різні 

пристрої. 

Знати можливості су-

часних програм для 

професійного прото-

типування та різно-

манітні засоби про-

фесійного розроб-

лення макетів сайтів 

та мобільних додат-

ків 

125 Кібер-

безпека 

на аудито-

рія для 

лекцій, 

комп'юте-

рний клас 

з відповід-

ним ПЗ 

для прак-

тик 

Моделювання та дослідження систем у середовищі FlexSim  

(Відеосюжет про дисципліну: https://youtu.be/x24Fzwz7rvY ) 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук,  

секція ІТП 

Чибіряк Яна 

Іванівна 

Чибіряк Яна 

Іванівна 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, ана-

лізу та синтезу. 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Здатність вико-

ристовувати ін-

формаційні та 

комунікаційні 

технології. 

Здатність прово-

Володіти сучасними 

методами імітаційно-

го моделювання – 

дискретно-подійним, 

непереривним та 

агентним.  

Будувати тривимірні 

імітаційні моделі у 

програмному середо-

вищі FlexSim. 

Досліджувати ефек-

тивність роботи сис-

тем різного призна-

чення (виробничих, 

Інтерактивні 

лекції, 

практичні 

заняття 

Усі рівні 

Для всього 

контингенту 

окрім спе-

ціальності 

122 

Комп’ютер-

ні науки 

Базові на-

вички ро-

боти з пер-

сональним 

комп’юте-

ром / Му-

льтимеді-

йна ауди-

торія для 

лекцій, 

комп'юте-

рний клас 

з відповід-

ним ПЗ 

Без 

обме-

жень 

https://youtu.be/x24Fzwz7rvY


Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

дити дослідже-

ння на відповід-

ному рівні 

обслуговуючих, тех-

нічних, економічних, 

соціальних та ін.). 

Проводити аналіз та 

оптимізацію систем 

за показниками 

ефективності 

для 

практик 

Програмування для мобільних пристроїв 

Кафедра 

комп’ютер-

них наук,  

секція ІТП 

Нагорний 

Володимир 

В'ячеславо-

вич 

Нагорний 

Володимир 

В'ячеславо-

вич 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, ана-

лізу та синтезу. 

Здатність засто-

совувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

Знання та розу-

міння предмет-

ної області та 

розуміння про-

фесійної діяль-

ності. 

Здатність вико-

ристовувати ін-

формаційні та 

комунікаційні 

технології. 

Здатність до по-

шуку, обробле-

Володіти основними 

поняттями та навич-

ками при створенні 

мобільних додатків 

для операційної сис-

теми Android. 

Здобути практичні 

навички розробки 

графічних інтерфей-

сів, використовуючи 

останні принципи 

Material Design, 

роботи з бібліотека-

ми, що дозволяють 

створювати та під-

тримувати мобільні 

додатки, розроблені 

для операційної сис-

теми Android різних 

поколінь. 

Інтерактивні 

лекції, 

лабораторні 

роботи 

Без обме-

жень 

Для усього 

контингенту 

окрім спе-

ціальності 

122 

Комп’ютер-

ні науки 

Базові 

знання з 

програму-

вання, 

знати та 

вміти зас-

тосовувати 

основи 

ООП. 

Бажано 

знати 

синтаксис 

мови прог-

рамування 

Java / Му-

льтимедій-

на аудито-

рія для 

лекцій, 

комп'юте-

рний клас 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ння та аналізу 

інформації з 

різних джерел 

Отримати навички 

використання сучас-

ного середовища 

розробки Android 

Studio 

для лабо-

раторних 

робіт 

Стиснення та пошук інформації 

Кафедра 

електроніки 

та комп’ютер-

ної техніки 

Кулик  

Ігор Анато-

лійович 

Кулик  

Ігор Анато-

лійович 

Здатність вико-

ристовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

Здатність до по-

шуку, обробле-

ння та аналізу 

інформації з 

різних джерел 

Знати властивості ін-

формації та її сут-

ність, міри оціню-

вання інформації.  

Розуміти інформацій-

ний підхід до виріше-

ння завдань профе-

сійної діяльності.  

Застосовувати мето-

ди стиснення інфор-

мації і сучасні систе-

ми архівації у профе-

сійній діяльності. 

Застосовувати мето-

ди пошуку інформа-

ції і сучасні пошукові 

системи в Інтернет-

мережі для вирішень 

завдань професійної 

діяльності 

Інтерактивні 

проблемні 

лекції, 

пошукові 

практичні 

заняття 

Без обме-

жень 

Для усього 

контингенту 

здобувачів 

Базові 

навички 

володіння 

комп'юте-

ром та 

Інтернет- 

мережею 

Без 

обме-

жень 



Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, ко-

мандна робо-

та, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Web-дизайн 

Кафедра 

економічної 

кібернетики 

К. т.н., доц. 

Гриценко 

К.Г. 

К. т.н., доц. 

Гриценко 

К.Г. 

Здатність розро-

бляти проєкти та 

управляти ними. 

Здатність гене-

рувати нові ідеї 

(креативність) 

Проводити дослі-

дження, генерувати 

нові ідеї, здійсню-

вати інноваційну 

діяльність. 

Застосовувати су-

часні інформаційні 

технології у со-

ціально-економічних 

дослідженнях. 

Формулювати нові 

гіпотези та наукові 

задачі в сфері еко-

номіки, вибирати на-

лежні напрями і від-

повідні методи для їх 

розв’язку, беручи до 

уваги наявні ресурси 

Лекції, 

командна 

робота, 

лабораторні 

роботи 

Бакалавр, 

магістр 

Для всього 

контингенту 

крім спе-

ціальностей 

122 

Комп’ютер-

ні науки, 

125 Кібер-

безпека 

Обме-

ження 

відсутні 

Обме-

ження 

відсутні 

 


