
Каталог вибіркових дисциплін на 2019/ 2020 навчальний рік 

Навчально-науковий інститут ІФМЕІТ 

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

 

014 Середня освіта (Математика) , 111 Математика  
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Цикл загальної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 



1 2 4 Вікова фізіологія та 

шкільна гігієна 

Кредити ЄКТС – 3 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – «Охорона праці і цивільний 

захист», «Основи екології», «Фізичне виховання», «Етика та естетика», 

«Основи екології», «Цивільний захист».Зміст навчальної дисципліни: 

Онтогенез як життєвий шлях індивідуума. Закономірності росту і розвитку 

людини. Вікові особливості функціональних систем людини і гігієнічні 

вимоги, які забезпечують їх нормальний розвиток.Вікові анатомо-

фізіологічні особливості та гігієна опорно-рухового апарату. Вікові 

особливості системи крові. Поняття про імунітет та його роль для здоров’я 

людини. Морфофізіологічні особливості будови і функції серцево-судинної 

системи. Гігієна серцево-судинної системи. Вікові особливості будови і 

функції органів дихання. Гігієна дихальної системи. Вікова фізіологія та 

гігієна органів травлення. Вікові особливості обміну речовин і енергії. 

Гігієнічні основи харчування дітей і підлітків. Вікові особливості органів 

виділення у дітей і підлітків. Будова і функції шкіри. Гігієна сечовидільної 

системи та шкіри. Вікові анатомо-фізіологічні та гігієнічні особливості 

аналізаторів. Взаємодія сенсорних систем між собою. Залози внутрішньої 

секреції, статеве дозрівання. Вікові анатомо-фізіологічні особливості 

будови та функції нервової системи. Вища нервова діяльність. Становлення 

в процесі розвитку дитини. Гігієна навчально-виховного процесу і 

виробничої праці учнів. Гігієнічні вимоги до проектування та устаткування 

приміщень і територій навчальних закладів. Система профілактичних і 

соціальних заходів для збереження та зміцнення здоров’я учнів. 

Профілактика інфекційних захворювань. Надання долікарської допомоги 

при травмах, отруєннях, ураженнях електричним струмом та інших 

невідкладних станах людини.Викладач : доцент, канд. біол. наук Ковальчук 

Г. Я., викладач Лупак О. М. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



Екологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  Основа для вивчення: основи природознавства, охорона 

праці. Зміст дисципліни: Визначення, предмет, завдання й значення 

екології.Організм та середовище. Популяції. Угруповання та екосистеми. 

Біотична регуляція навколишнього середовища – єдиний вихід з глобальної 

екологічної кризи. Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань 

сучасної цивілізації. Загальний стан природних ресурсів планети. 

Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та 

екотехнології. Основи економіки природокористування. Сучасний стан 

навколишнього середовища України. Характеристика екологічних умов 

окремих регіонів України. Екологічний рух на Україні. Філософсько-

екологічна методологія збереження життя на Землі. Екологічне право. 

Національна і глобальна екополітика. Викладач: викладач Слободян Л.З. 

Екології  

 

 

 

014 Середня освіта (Фізика)  
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 



2 2 4 Вікова фізіологія та 

шкільна гігієна 

Кредити ЄКТС – 3 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – «Охорона праці і цивільний 

захист», «Основи екології», «Фізичне виховання», «Етика та естетика», 

«Основи екології», «Цивільний захист».Зміст навчальної дисципліни: 

Онтогенез як життєвий шлях індивідуума. Закономірності росту і розвитку 

людини. Вікові особливості функціональних систем людини і гігієнічні 

вимоги, які забезпечують їх нормальний розвиток.Вікові анатомо-

фізіологічні особливості та гігієна опорно-рухового апарату. Вікові 

особливості системи крові. Поняття про імунітет та його роль для здоров’я 

людини. Морфофізіологічні особливості будови і функції серцево-судинної 

системи. Гігієна серцево-судинної системи. Вікові особливості будови і 

функції органів дихання. Гігієна дихальної системи. Вікова фізіологія та 

гігієна органів травлення. Вікові особливості обміну речовин і енергії. 

Гігієнічні основи харчування дітей і підлітків. Вікові особливості органів 

виділення у дітей і підлітків. Будова і функції шкіри. Гігієна сечовидільної 

системи та шкіри. Вікові анатомо-фізіологічні та гігієнічні особливості 

аналізаторів. Взаємодія сенсорних систем між собою. Залози внутрішньої 

секреції, статеве дозрівання. Вікові анатомо-фізіологічні особливості 

будови та функції нервової системи. Вища нервова діяльність. Становлення 

в процесі розвитку дитини. Гігієна навчально-виховного процесу і 

виробничої праці учнів. Гігієнічні вимоги до проектування та устаткування 

приміщень і територій навчальних закладів. Система профілактичних і 

соціальних заходів для збереження та зміцнення здоров’я учнів. 

Профілактика інфекційних захворювань. Надання долікарської допомоги 

при травмах, отруєннях, ураженнях електричним струмом та інших 

невідкладних станах людини.Викладач : доцент, канд. біол. наук Ковальчук 

Г. Я., викладач Лупак О. М. 

Анатомії, 

фізіології та 

валеології 



Основи екології Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  Основа для вивчення: основи природознавства, охорона 
праці. Зміст дисципліни: Визначення, предмет, завдання й значення 
екології.Організм та середовище. Популяції. Угруповання та екосистеми. 

Біотична регуляція навколишнього середовища – єдиний вихід з глобальної 
екологічної кризи. Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань 
сучасної цивілізації. Загальний стан природних ресурсів планети. Екологічні 
особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнології. 

Основи економіки природокористування. Сучасний стан навколишнього 
середовища України. Характеристика екологічних умов окремих регіонів 
України. Екологічний рух на Україні. Філософсько-екологічна методологія 

збереження життя на Землі. Екологічне право. Національна і глобальна 
екополітика. Викладач: викладач Слободян Л.З. 

Екології 

 

 

 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

3 2 4 Міра і інтеграл Лебега Кредити ЄКТС – 3 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення -«Математичний аналіз», 

«Лінійна алгебра». Зміст навчальної дисципліни: Множини та їх 

потужності. Сукупності множин. Міра. Стандартне продовження міри. 

Вимірні функції. Інтеграл Лебега. Монотонні функції та функції обмеженої 

змінної. Міра та інтеграл Лебега-Стілтьєса. Функціональні простори (повні 

сепрабельні, ізометричні). Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук 

Шепарович І.Б. 

Математики 



Функціональний аналіз Кредити ЄКТС – 3 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення - «Математичний аналіз», 

«Лінійна алгебра». Зміст навчальної дисципліни: Міра та інтеграл Лебега. 

Простори (векторні, нормовані, евклідові, повні метричні). Лінійні 

оператори та функціонали. Стискуючий оператор. Теорема Банаха. Лінійні 

неперервні функціонали в гільбертових просторах. Викладач: доцент, канд. 

фіз.-мат. наук Шепарович І.Б. 

Математики 

4 2 3 Вибрані розділи 

математичного аналізу 

Кредити ЄКТС – 4 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення --«Математичний аналіз», 

«Лінійна алгебра», «Аналітична геометрія». Зміст навчальної дисципліни: 

Множини, функції та інтеграли. Нескінченні добутки. Ряди Фур’є і перетворення 

Фур’є. Метричні простори. Функціональні простори. Інтеграли, залежні від 

параметра. Найпростіші асимптотичні оцінки. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук, Хаць Р.В. 

Математики 

Диференціальні рівняння Кредити ЄКТС – 4 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення  - Математичний аналіз. Зміст 

навчальної дисципліни: Диференціальні рівняння першого порядку. 

Диференціальні рівняння вищих порядків, що зводяться до рівнянь 

перешого порядку. Диференціальні рівняння вищих порядків. Системи 

диференціальних рівнянь. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук, 

Шаповаловський О..В. 

Математики 

5 2 4 Математичні методи 

фізики 

Кредити ЄКТС – 4 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення –математичний аналіз, 

диференціальні рівняння, алгебра і геометрія, загальна фізика. Зміст 

дисципліни: Класифікація рівнянь математичної фізики. Постановка 

крайових задач. Методика розв'язання основних типів задач. Метод 

характеристик, метод Даламбера, метод розділення змінних (метод Фур’є), 

метод функцій Гріна. Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доц. Вороняк Я.М. 

Фізики 



Математична фізика Кредити ЄКТС – 4 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення -матаналіз, диференціальні 

рівняння, алгебра і геометрія, загальна фізика. Зміст дисципліни: 

Класифікація рівнянь математичної фізики. Постановка крайових задач. 

Методика розв'язання основних типів задач. Метод характеристик, метод 

Даламбера, метод розділення змінних (метод Фур’є), метод функцій Гріна. 

Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доц. Вороняк Я.М. 

Фізики 

 

 

 

 

 

 

 

014 Середня освіта ( Інформатика ) 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 



6 2 4 Вікова фізіологія та 

шкільна гігієна 

Кредити ЄКТС – 3. Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – «Охорона праці і цивільний 

захист», «Основи екології», «Фізичне виховання», «Етика та естетика», 

«Основи екології», «Цивільний захист». Зміст навчальної дисципліни: 

Онтогенез як життєвий шлях індивідуума. Закономірності росту і розвитку 

людини. Вікові особливості функціональних систем людини і гігієнічні 

вимоги, які забезпечують їх нормальний розвиток.Вікові анатомо-

фізіологічні особливості та гігієна опорно-рухового апарату. Вікові 

особливості системи крові. Поняття про імунітет та його роль для здоров’я 

людини. Морфофізіологічні особливості будови і функції серцево-судинної 

системи. Гігієна серцево-судинної системи. Вікові особливості будови і 

функції органів дихання. Гігієна дихальної системи. Вікова фізіологія та 

гігієна органів травлення. Вікові особливості обміну речовин і енергії. 

Гігієнічні основи харчування дітей і підлітків. Вікові особливості органів 

виділення у дітей і підлітків. Будова і функції шкіри. Гігієна сечовидільної 

системи та шкіри. Вікові анатомо-фізіологічні та гігієнічні особливості 

аналізаторів. Взаємодія сенсорних систем між собою. Залози внутрішньої 

секреції, статеве дозрівання. Вікові анатомо-фізіологічні особливості 

будови та функції нервової системи. Вища нервова діяльність. Становлення 

в процесі розвитку дитини. Гігієна навчально-виховного процесу і 

виробничої праці учнів. Гігієнічні вимоги до проектування та устаткування 

приміщень і територій навчальних закладів. Система профілактичних і 

соціальних заходів для збереження та зміцнення здоров’я учнів. 

Профілактика інфекційних захворювань. Надання долікарської допомоги 

при травмах, отруєннях, ураженнях електричним струмом та інших 

невідкладних станах людини.Викладач : доцент, канд. біол. наук Ковальчук 

Г. Я., викладач Лупак О. М. 

Анатомії 



Основи екології Кредити ЄКТС –3 . Вид занять:  лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік  Основа для вивчення: основи природознавства Зміст 

дисципліни: Сучасна екологія - міждисциплінарна галузь знань. Розвиток 

екології та її сучасні особливості. Структура сучасної екології. Об'єкти та 

завдання екології. Системний підхід у науці та екології. Значення екології. 

Основи аутекології. Екологічні фактори. Поняття середовища. Екологічні 

фактори. Механізми дії екологічних факторів на живі організми та 

закономірності пристосування. Основи популяційної екології. Поняття 

популяції. Територіальні закономірності популяцій. 

Внутрішньопопуляційна структура. Динаміка популяцій. Основи 

синекології та екосистемології. Екосистем ний рівень організації живого. 

Поняття екосистеми. Структура екосистеми. Функціональні 

характеристики. Основні риси екосистеми. Класифікація та різноманітність 

екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про біосферу та ноосферу. 

Розвиток поняття та вчення про біосферу. Біосфера у розумінні 

В.Вернадського. Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та склад 

біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація біосфери. Науково-технічний 

прогрес та проблеми природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни 

глобальних біосферних процесів. Екологічні проблеми України та 

перспективи їх подолання. Першопричини екологічних проблем України. 

Екологічні проблеми абіотичних компонентів: атмосферного повітря, надр, 

водних ресурсів, земель і грунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття, 

охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та проблема відходів. 

Екологічні проблеми галузей людської діяльності. Екологічні проблеми 

промислового комплексу. Екологічні проблеми агропромислового 

комплексу. Екологічні проблеми транспорту. Екологічні проблеми 

урбанізації та комунальної сфери. Екологічні проблеми військової 

діяльності. Екологічні проблеми рекреації. Основи економіки 

природокористування. Проблеми збалансованого природокористування, 

екологічної політики та природоохоронного управління. Викладач: 

викладач Бриндзя І.В. 

Екології  

 



Цикл професійної підготовки  
№

 з
\п

 

К
у
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с 

С
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ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

7 2 3 Аналіз даних Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Програмування. Зміст дисципліни: Загальні поняття та положення із 

захисту інформації. Основні методи захисту ПЗ. Основні методи захисту 

ПЗ. Особливості організації захисту в інформаційно-комунікаційних 

системах. Антивірусні засоби. Криптографічні засоби, шифрування, 

цифровий підпис. Викладач: доц.Кобильник Т.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Чисельне моделювання 

соціально-економічних 

процесів 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Бази даних та знань. Зміст дисципліни: Характерні ознаки сучасних 

корпоративних інформаційних систем. Вимоги, яким повинні задовільняти 

сучасні корпоративні інформаційні системи. Забезпечення розподіленої 

роботи і віддаленого доступу. Викладач: доц..Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

8 2 

 

4 

 

Предметно-орієнтовані 

інформаційні технології 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Математичні основи інформатики. Програмування. Зміст дисципліни: 

Огляд систем комп’ютерної математики. Система Mathematica. 

Розв’язування математичних задач засобами системи Mathematica. Графіка 

та анімація. Основи програмування в системі Mathematica. Викладач: 

доцент Кобильник Т.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Елементи теорії 

інтегральних рівнянь 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Математичний аналіз. 

Диференціальні рівняння. Функціональний аналіз. Зміст дисципліни: 

Рівняння Вольтерра другого роду. Рівняння Фредгольма і Вольтерра 

першого роду. Викладач: доц., к.ф.-м.н.  Галь Ю.М. 

Математики 

9 2 

 

4 

 

Комп’ютерне моделювання Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Алгоритми та структури даних. 

Математичний аналіз. Програмування. Зміст дисципліни: Загальна 

класифікація та характеристика видів моделювання. Тріада математичного 

моделювання. Моделювання з використанням математичних пакетів. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Моделювання випадкових процесів. Моделювання складних систем за 

допомогою пакетів імітаційного моделювання. Викладач: доцент 

Дорошенко М.В. 

Економіко-математичне 

моделювання 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Математичні основи інформатики. 

Програмування. Зміст дисципліни: Концептуальні аспекти економіко-

математичного моделювання економічних процесів. Оптимізаційні моделі 

економічних процесів. Динамічні моделі економічних задач та їх 

дослідження. Моделювання економічних процесів в умовах ризику та 

невизначеності. Дослідження економіко-математичних моделей засобами 

пакету Financial ToolBox СКМ Matlab. Викладач: доцент Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

10 2 3 Теорія керування Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Програмування. Зміст дисципліни: Загальна постановка задач теорії 

керування. Методи дослідження лінійних стаціонарних та динамічних 

систем керування. Аналіз та синтез лінійних стаціонарних систем керування 

засобами пакету Control ToolBox. Дослідження динамічних систем 

керування засобами пакету імітаційного моделювання Simulink.  Викладач: 

доцент Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Архітектура комп’ютерних 

систем 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Дискретна математика. 

Математична логіка та теорія алгоритмів. Зміст дисципліни: Основи 

організації обчислювальних систем. Структура та принципи роботи 

комп’ютера, апаратне забезпечення, принцип побудови комп’ютерних 

мереж. Викладач: доцент Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Комп’ютерні видавничі 

системи 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Інформаційні технології. 

Програмне забезпечення ПЕОМ.  Зміст дисципліни: Системи підготовки 

тексту. Поліграфічні системи. Публікація матеріалів: загальні принципи 

створення, вимоги. Додрукарська підготовка. Видавничі системи: 

PageMaker, InDesign, QuarkXPress, LaTeX.  Викладач: доцент Пазюк Р.І. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Адміністрування 

комп’ютерних мереж 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні.  Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: налаштування і вивчення 

комп’ютерних мереж різного призначення. Зміст дисципліни: 

Адміністрування комп’ютерних мереж. Мережні операційні систем . ОС 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



UNIX: концепція і принципи роботи Протоколи, порти, сокети. Огляд 

мережних служб. Встановлення і конфігурація DNS–сервера. Встановлення 

і налаштування WEB-сервера. Планування і налаштування IP-адресації і 

маршрутизації. Управління робочими станціями мережі. Управління 

дисками. Управління структурами накопичення інформації. 

Адміністрування мереж на базі обладнання компанії Cisco Inc Викладач: 

доц., к.пед.н. Гарбич-Мошора О.Р.  

 

 

 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки) 

Цикл професійної підготовки  
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 
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забезпечує 

викладання 

1

11 
2 4 

Програмування мобільних 

додатків 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Технології розробки програмних 

продуктів для мобільних пристроїв. Життєвий цикл мобільного додатка. 

Створення графічного інтерфейсу користувача і використання елементів 

управління (віджетів). Навігація по мобільному додатку. Робота з меню і 

вікнами діалогу, сповіщення, попередження та нагадування. Використання 

вбудованих датчиків та сервісів мобільного пристрою: пошта, контакти, 

камера, компас, акселерометр та ін. Управління орієнтацією екрану. 

Публікація додатку у маркеті. Викладач: канд. пед. наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Технології тестування 

програмних продуктів 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: програмні помилки. Загальні питання 

організації тестування. Ознаки класифікації видів тестування. Види 

тестування програмного забезпечення. Рівні тестування. Шаблони 

тестування. Рефакторинг програмного коду. Методологія та інструментарій 

IBM Rational. Методологія та інструментарій xUnit. Викладач: канд. пед. 

наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



12 2 3 

Web-програмування- 

Node.js 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. Зміст дисципліни: Архітектура MVC. 

Архітектура Node.js-фреймворку. Модель фреймворку. Контролер 

фреймворку. Вид фреймворку. Маршрутизація.  Форми. Валідатори. 

Підсистема авторизація.Викладач: Наум О.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Web-програмування -PHP  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен.Зміст дисципліни: Архітектура MVC. 

Архітектура PHP-фреймворку. Модель фреймворку. Контролер 

фреймворку. Вид фреймворку. Маршрутизація.  Форми. Валідатори. 

Підсистема авторизація.Викладач: Наум О.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

13 2 3 

Технології захисту 

інформації 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. Основа для вивчення: 

«Алгоритмізація і програмування», «Комп’ютерні мережі», «Теорія 

алгоритмів». Зміст дисципліни: Основні поняття захисту інформаційних 

ресурсів. Основні теоретичні поняття криптології. Шифри перестановки. 

Шифри простої заміни. Шифри перестановки. Блочні шифри. Системи 

шифрування з відкритим ключем. Керування криптографічними ключами. 

Метод RSA. Ідентифікація/аутентифікація та електронний цифровий підпис. 

Основи стеганографії. Викладач: канд. пед. наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Криптографія 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. Основа для вивчення – 

«Алгоритмізація і програмування», «Комп’ютерні мережі», «Теорія 

алгоритмів». Зміст дисципліни: Основи криптографії. Симетричні 

криптографічні системи.. Криптографія з відкритим ключем. 

Криптографічні протоколи. Цифровий підпис. Нові напрямки в 

криптографії. Викладач: канд. пед. наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



14 2 4 

Інтелектуальний аналіз 

даних 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Системний аналіз, Методи та 

системи штучного інтелекту. Зміст дисципліни: Технології 

інтелектуального аналізу даних. Методи первісної обробки даних; 

візуалізація та автоматичне групування даних. Кореляція та регресійний 

аналіз даних. Факторний аналіз даних.  Кластерний аналіз. Ієрархічна та 

секційна кластеризації. Візуалізація кластерів. Карти Кохонена. 

Дискримінантний аналіз. Методи класифікації. Дерева рішень. Методи та 

засоби прогнозування. Прогнозування значень часових рядів. Вирішення 

завдання прогнозування за допомогою нейронної мережі. Методи пошуку 

шаблонів даних. Асоціаційні правила. Послідовне відображення шаблонів 

даних. Розробка ОLАР-кубів під час аналізу багатомірних даних у великих 

базах даних. Способи та методи візуального відображення даних. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Програмування штучного 

інтелекту 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні.  Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Системний аналіз, Методи та 

системи штучного інтелекту. Зміст дисципліни: Представлення знань  в 

інтелектуальних системах. Основні моделі представлення знань. Експертні 

системи. Нейронні мережі. Використання нейронних мереж для побудови 

експертних систем. Мови і технології програмування для штучного 

інтелекту. Принцип логічного програмування.  Сучасні тенденції та підходи 

до створення систем штучного інтелекту. Агентний підхід до побудови 

інтелектуальних систем. Проблема розуміння природної мови.  Розробка 

систем розпізнавання образів та контекстного пошуку. Робототехніка.  

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

014 Середня освіта ( Інформатика ) (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 

 

Цикл професійної підготовки  

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1

15 
2 4 

Web-програмування 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: “Алгоритмізація та 

програмування”, “Об’єктно орієнтоване програмування”, “Організація баз 

даних і знань. Зміст дисципліни: засвоєння необхідних знань з основ веб-

технологій та веб-дизайну, а також формування твердих практичних 

навичок щодо розробки якісних веб-сайтів, отримання теоретичних знань з 

основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування; Викладач: 

ст.викладач Жидик В.Б. 

 отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів. 

 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Функціонально-логічне 

програмування 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Комп’ютерне моделювання. 

Системи комп’ютерної математики Зміст дисципліни: Теоретичні основи 

функціонального програмування. Основи програмування мовою Лісп. 

Базові функції Лісп. Функції в Лісп. Організація обчислень. 

Рекурсія.Функціонали і макроси. Типи даних. Подання знань. Викладач: 

доцент Кобильник Т.П 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

 

16 

2

2 

3

3 

Аналіз даних Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Програмування. Зміст дисципліни: Загальні поняття та положення із 

захисту інформації. Основні методи захисту ПЗ. Основні методи захисту 

ПЗ. Особливості організації захисту в інформаційно-комунікаційних 

системах. Антивірусні засоби. Криптографічні засоби, шифрування, 

цифровий підпис. Викладач: доц.Кобильник Т.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

http://moodle.chdu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=62&concept=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F


Чисельне моделювання 

соціально-економічних 

процесів 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Бази даних та знань. Зміст дисципліни: Характерні ознаки сучасних 

корпоративних інформаційних систем. Вимоги, яким повинні задовільняти 

сучасні корпоративні інформаційні системи. Забезпечення розподіленої 

роботи і віддаленого доступу. Викладач: доц..Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

1

17 

2

2 

4

4 

Організація та обробка 

електронної інформації 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Зміст дисципліни:  оволодіти системною сукупністю знань і вмінь, яка 

містить практичні навички спілкування з комп’ютером, розуміння і знання 

загальних принципів його побудови та функціонування, вміння 

використовувати сучасні програмні засоби загального призначення 

(текстові та графічні редактори, електронні таблиці, бази даних, Інтернет) 

для збереження, обробки, пошуку та передачі різних видів інформації. 

Викладач: доцент Пазюк Р.І. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Технологія створення 

програмних продуктів 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Технології розробки програмних 

продуктів для мобільних пристроїв. Життєвий цикл мобільного додатка. 

Створення графічного інтерфейсу користувача і використання елементів 

управління (віджетів). Навігація по мобільному додатку. Робота з меню і 

вікнами діалогу, сповіщення, попередження та нагадування. Використання 

вбудованих датчиків та сервісів мобільного пристрою: пошта, контакти, 

камера, компас, акселерометр та ін. Управління орієнтацією екрану. 

Публікація додатку у маркеті. Викладач: ст.викладач Жидик В.Б. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

 

18 

2

2 

 

3 

Теорія керування Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Програмування. Зміст дисципліни: Загальна постановка задач теорії 

керування. Методи дослідження лінійних стаціонарних та динамічних 

систем керування. Аналіз та синтез лінійних стаціонарних систем керування 

засобами пакету Control ToolBox. Дослідження динамічних систем 

керування засобами пакету імітаційного моделювання Simulink.  Викладач: 

доцент Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Архітектура комп’ютерних 

систем 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Дискретна математика. 

Математична логіка та теорія алгоритмів. Зміст дисципліни: Основи 

організації обчислювальних систем. Структура та принципи роботи 

комп’ютера, апаратне забезпечення, принцип побудови комп’ютерних 

мереж. Викладач: доцент Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Комп’ютерні видавничі 

системи 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Інформаційні технології. 

Програмне забезпечення ПЕОМ.  Зміст дисципліни: Системи підготовки 

тексту. Поліграфічні системи. Публікація матеріалів: загальні принципи 

створення, вимоги. Додрукарська підготовка. Видавничі системи: 

PageMaker, InDesign, QuarkXPress, LaTeX.  Викладач: доцент Пазюк Р.І. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Адміністрування 

комп’ютерних мереж 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: налаштування і вивчення 

комп’ютерних мереж різного призначення. Зміст дисципліни: 

Адміністрування комп’ютерних мереж. Мережні операційні систем . ОС 

UNIX: концепція і принципи роботи Протоколи, порти, сокети. Огляд 

мережних служб. Встановлення і конфігурація DNS–сервера. Встановлення 

і налаштування WEB-сервера. Планування і налаштування IP-адресації і 

маршрутизації. Управління робочими станціями мережі. Управління 

дисками. Управління структурами накопичення інформації. 

Адміністрування мереж на базі обладнання компанії Cisco Inc Викладач: 

доц., к.пед.н. Гарбич-Мошора О.Р. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

111 Математика 

 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

19 3 6 

Вибрані розділи 

математичного аналізу 

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  Основа для вивчення - «Математичний аналіз», 

«Лінійна алгебра», «Аналітична геометрія», «Комплексний аналіз». Зміст 

навчальної дисципліни: Множини, функції та інтеграли. Нескінченні добутки. 

Ряди Фур’є і перетворення Фур’є. Метричні простори. Функціональні простори. 

Інтеграли, залежні від параметра. Елементарні асимптотичні методи. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук, Хаць Р.В. 

 

 

Математики 

Вибрані розділи 

диференціальних рівнянь 

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Математичний аналіз. 

Диференціальні рівняння.  Зміст дисципліни: Основна задача варіаційного 

числення. Основні типи варіаційних задач. Рівняння Е1йлера. Рівняння 

Ейлера-Пуассона. Варіаційні задачі з рухомими кінцями. Варіаційні задачі 

із забороненими зонами. Ізопериметричні задачі. Викладач: доцент, канд. 

фіз.-мат. наук Шаповаловський  О.В. 

Математики 

 

20 

3

3 

6

5 
Програмування 

Кредити ЄКТС – 7.  Форма підсумкового контролю: екзамен. Вид 

занять: лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Інформатика. Методи 

обчислень.  Зміст дисципліни: Основні типи даних C++. Програмування 

обчислювальних процесів. Оператори управління програмою. Функції. 

Похідні типии даних. Рядки. Базові положення системи вводу-виводу С++. 

Потоки і буфери. Одновимірні та багатовимірні масиви. Адреси даних. 

Вказівники. Динамічна пам'ять. Структури, списки, стеки, черги, обєднання. 

Графіка. Розробка проектів в середовищі C++ Builder. Викладач: ст. 

викладач Лазурчак Л.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Математичне моделювання 

фізичних процесів 

Кредити ЄКТС – 7.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення – “Математичний аналіз”, 

“Аналітична геометрія”, “Лінійна алгебра”, “Загальна фізика”, “Диференціальні 

рівняння”. Зміст навчальної дисципліни: Концептуальні засади та методи 

побудови й аналізу математичних моделей фізичних процесів. Класифікація 

математичних моделей. Оптимізаційні та статистичні моделі. Побудова 

диференційних моделей 

Фізики 

 

21 

 

 

3 

 

6 
Бази даних та ІС 

Кредити ЄКТС – 4.  Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Інформатика. Методи 

обчислень.  Зміст дисципліни: Основи баз даних  комп’ютерних  систем. 

Реляційна модель БД. Відношення один до одного,один до багатьох. 

Основи реляційної моделі бази даних. Ключове поле. Підтримка цілісності 

даних. Зберігаючі процедури. Запити. SQL. Нормалізація відношень. Види 

нормальних форм та їх властивості. Викладач: ст. викладач Жидик В.Б. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Диференціально-різницеві 

рівняння 

Кредити ЄКТС – 4.  Форма підсумкового контролю: залік Основа для 

вивчення: Перетворення Лапласа. Існування і збіжність. Проблема 

обертання. Загальна теорія диференціальних рівнянь з відхиленнм 

аргументу. Лінійні диференціально-різницеві рівняння першого порядку 

запізнюючого типу. Лінійні диференціально-різницеві рівняння 

нейтрального типу. Диференціально-різницеві рівняння з періодичними 

коефіцієнтами. Зміст дисципліни:Перетворення Лапласа та його основні 

властивості. Розриви першого роду. Функції обмеженої варіації. Умови, при 

яких функція є перетворенням Лапласа деякої функції. Застосування 

перетворення Лапласа до розв’язання лінійних диференціальних 

рівнянь.Основна початкова задача. Метод кроків. Теореми існування 

єдиності розв’язування основної початкової задачі. Наближені методи 

інтегрування диференціальних рівнянь з відхиленнм аргументу. Метод 

малого параметра. Диференціально-різницеві рівняння першого порядку 

запізнюючого типу із сталими коефіцієнтами. Теорема існування і єдиності. 

Лінійні диференціально-різницеві рівняння нейтрального типу Розвинення в 

ряди розв’язків рівнянь нейтрального типу. Випадок простих коренів 

характеристичного квазіполінома. Випадок кратних коренів 

характеристичного квазіполінома. Диференціально-різницеві рівняння з 

періодичними коефіцієнтами.  Скалярне рівняння з відхиленням аргументу, 

що є кратним періоду. Рівняння нейтрального типу з відхиленням 

аргументу, що є кратними періоду. Викладач: к.ф.-м.н., доц.. Стара О.В.  

 

Математики 

 

22 

 

3 

 

6 

Методи обчислень 

Кредити ЄКТС – 5.  Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Інформаційні технології. 

Математичний аналіз. Зміст дисципліни: Методи розв’язування систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь. Наближене розв’язування нелінійного 

алгебраїчного рівняння. Інтерполяція та апроксимація функцій.  Чисельне 

інтегрування.   Викладач: ст. викладач Лазурчак Л.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Чисельні методи 

Кредити ЄКТС – 5.  Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Інформаційні технології. 

Математичний аналіз. Зміст дисципліни: Методи розв’язування систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь. Наближене розв’язування нелінійного 

алгебраїчного рівняння. Інтерполяція та апроксимація функцій.  Чисельне 

інтегрування.   Викладач: ст. викладач Лазурчак Л.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

 



014 Середня освіта (Фізика) 
 

Цикл професійної підготовки 
 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

23 3 6 

Основи технічного 

конструювання 

Кредити ЄКТС – 5. Форма підсумкового контролю:екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Форма підсумкового контролю – залік. Основа для 

вивчення –“Загальна фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст 

навчальної дисципліни: Основні етапи, правила та методи конструювання. 

Конструктивна ієрархія елементів та вузлів (блоків) електронних пристроїв. 

Модульний принцип проектування електронних засобів. Конструкція, 

компонування, топологія друкованих плат. Основи ергономіки та дизайну 

електронних засобів. Пайка і основи електричного монтажу. Вимірювання 

під час регулювання і настроювання електронних блоків та модулів. 

Моделювання приладу та його режимів роботи. Розрахунок, розробка і 

виготовлення електронних пристроїв. Особливості проведення навчального 

конструювання. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Гадзаман І.В.  

Фізики 

Основи самотехніки та 

конструювання 

електроніки 

Кредити ЄКТС – 5.  Форма підсумкового контролю:екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Форма підсумкового контролю – залік. Основа для 

вивчення –“Загальна фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст 

навчальної дисципліни: Поняття про сучасні принципи моделювання та 

макетування, які лежать в основі сучасних електронних систем. 

Математичні моделі радіоелектронних схем. Головні задачі проектування. 

Неавтоматизовані розрахунки, фізичне моделювання, макетування. 

Схемотехнічне моделювання. Автоматизація проектування топології та 

конструкторське проектування радіоелектронних пристроїв. Перспективні 

напрямки систем автоматизації проектування. Викладач: доцент, канд. фіз.-

мат. наук Гадзаман І.В. 

Фізики 



2

24 

3

3 

6

6 

Електронно-

обчислювальна техніка та 

автоматика 

Кредити ЄКТС – 5.  Форма підсумкового контролю: залік Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення – “Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст навчальної дисципліни: 

Сигнали в системах автоматики і обчислювальної технік. Лінійні і нелінійні 

елементи цифрових пристроїв. Напівпровідникові прилади. Використання 

напівпровідникових приладів в ключових схемах. Логічні елементи 

цифрових пристроїв. Тригери, їх схемотехнічна реалізація на транзисторах і 

логічних елементах. Генератори  та формувачі імпульсів. Основні вузли 

цифрових пристроїв. Основні пристрої цифрової техніки. Викладач: доцент, 

канд. фіз.-мат. наук Британ В.Б. 

Фізики 

Архітектура 

обчислювальних систем 

Кредити ЄКТС – 5.  Форма підсумкового контролю: залік Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення – “Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст навчальної дисципліни: 

Інформаційно-логічні основи побудови обчислювальних систем. Базові 

поняття цифрової електроніки. Основні цифрові логічні схеми. Принципи 

побудови й архітектури комп’ютера, Архітектура пам’яті комп’ютера. 

Комп’ютерні шини. Архітектура центрального процесора. Магнітні та 

оптичні запам’ятовувальні пристрої. Друкуючі пристрої. Пристрої 

введення. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Британ В.Б. 

Фізики 

 

 

104 Фізика та астрономія 
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25 3 6 

Основи технічного 

конструювання 

Кредити ЄКТС – 4. Форма підсумкового контролю:екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Форма підсумкового контролю – залік. Основа для 

вивчення –“Загальна фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст 

навчальної дисципліни: Основні етапи, правила та методи конструювання. 

Конструктивна ієрархія елементів та вузлів (блоків) електронних пристроїв. 

Модульний принцип проектування електронних засобів. Конструкція, 

компонування, топологія друкованих плат. Основи ергономіки та дизайну 

електронних засобів. Пайка і основи електричного монтажу. Вимірювання 

під час регулювання і настроювання електронних блоків та модулів. 

Моделювання приладу та його режимів роботи. Розрахунок, розробка і 

виготовлення електронних пристроїв. Особливості проведення навчального 

конструювання. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Гадзаман І.В.  

Фізики 

Основи самотехніки та 

конструювання 

електронних засобів 

Кредити ЄКТС – 4.  Форма підсумкового контролю:екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Форма підсумкового контролю – залік. Основа для 

вивчення –“Загальна фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст 

навчальної дисципліни: Поняття про сучасні принципи моделювання та 

макетування, які лежать в основі сучасних електронних систем. 

Математичні моделі радіоелектронних схем. Головні задачі проектування. 

Неавтоматизовані розрахунки, фізичне моделювання, макетування. 

Схемотехнічне моделювання. Автоматизація проектування топології та 

конструкторське проектування радіоелектронних пристроїв. Перспективні 

напрямки систем автоматизації проектування. Викладач: доцент, канд. фіз.-

мат. наук Гадзаман І.В. 

Фізики 

2

26 

3

3 

6

6 

Електронно-

обчислювальна техніка та 

автоматика 

Кредити ЄКТС – 5.  Форма підсумкового контролю: залік Вид занять: 

лекції, лабораторні.Основа для вивчення – “Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст навчальної дисципліни: 

Сигнали в системах автоматики і обчислювальної технік. Лінійні і нелінійні 

елементи цифрових пристроїв. Напівпровідникові прилади. Використання 

напівпровідникових приладів в ключових схемах. Логічні елементи 

цифрових пристроїв. Тригери, їх схемотехнічна реалізація на транзисторах і 

логічних елементах. Генератори  та формувачі імпульсів. Основні вузли 

цифрових пристроїв. Основні пристрої цифрової техніки. Викладач: доцент, 

канд. фіз.-мат. наук Британ В.Б. 

Фізики 



Архітектура 

обчислювальних систем 

Кредити ЄКТС – 5.  Форма підсумкового контролю: залік Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення – “Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”, “Основи сучасної електроніки”. Зміст навчальної дисципліни: 

Інформаційно-логічні основи побудови обчислювальних систем. Базові 

поняття цифрової електроніки. Основні цифрові логічні схеми. Принципи 

побудови й архітектури комп’ютера, Архітектура пам’яті комп’ютера. 

Комп’ютерні шини. Архітектура центрального процесора. Магнітні та 

оптичні запам’ятовувальні пристрої. Друкуючі пристрої. Пристрої 

введення. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Британ В.Б. 

Фізики 

 

27 

3

3 

6

6 

Фізика напівпровідників та 

діелектриків 

Кредити ЄКТС – 6.  Форма підсумкового контролю: залік. Основа для 

вивчення – “Загальна фізика”, “Основи радіотехніки”, “Електронно-

обчислювальна техніка і автоматика”, “Основи технічного конструювання”. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Класифікація речовин за величиною та температурною залежністю 

провідності. Модельні уявлення про провідність напівпровідників. Зонна 

структура основних напівпровідникових матеріалів. Статистика електронів і 

дірок в напівпровідниках. Контактні явища в напівпровідниках і 

діелектриках. Рівноважні та нерівноважні носії заряду. Процеси 

рекомбінації електронів і дірок. Поглинання світла в напівпровідниках та 

діелектриках. Фотопровідність напівпровідників. Кінетичні явища в 

напівпровідниках. Механізми та процеси розсіювання електронів та дірок. 

Теплові кінетичні та термомагнітні явища в напівпровідниках. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Гадзаман І.В. 
 

 

Фізики 

Фізика дисперсних систем 

та композитів 

Кредити ЄКТС – 6.  Форма підсумкового контролю: залік. Основа для 

вивчення – “Загальна фізика”, “Теоретична фізика”. Зміст навчальної 

дисципліни: Класифікація дисперсних систем. Методи одержання 

дисперсних часток. Поверхня розділу фаз та адсорбційні явища. Електричні 

та оптичні властивості дисперсних систем. Процеси переносу у дисперсних 

системах. Класифікація твердотілих наноматеріалів і композитів. Технології 

одержання та фізичні властивості наноматеріалів і композитів, їх практичне 

застосування. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Гадзаман І.В. 

 

 

Фізики 



 

28 

3

3 

5

5 

Експериментальні методи 

дослідження 

напівпровідників 

Кредити ЄКТС – 4.  Форма підсумкового контролю: залік Вид занять: 

лабораторні. Основа для вивчення – “Загальна фізика”, “Основи 

радіотехніки”, “Електронно-обчислювальна техніка і автоматика”, “Основи 

технічного конструювання”. Зміст навчальної дисципліни: Виготовлення 

зразків напівпровідникових матеріалів. Дослідження мікротвердості. 

Методи дослідження електричних параметрів напівпровідників. 

Дослідження фотопровідності та визначення релаксаційного часу життя 

носіїв заряду. Магнітні дослідження напівпровідників. Викладач: доцент, 

канд. фіз.-мат. наук Британ В.Б. 

 

 

Фізики 

Фізико-хімічні методи 

дослідження 

Кредити ЄКТС – 4.  Форма підсумкового контролю: залік.  Вид занять: 

лекції, практичні. Основа для вивчення – “Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика ”, “Математичний аналіз”. Зміст навчальної дисципліни: 

Класифікація фізико-хімічних методів аналізу і області їх застосування. 

Оптичні методи дослідження твердих тіл. Хроматографічний метод. 

Абсорбційна спектроскопія. Люмінесцентний аналіз. Рефрактометрія. 

Електрохімічні методи дослідження. Кулонометричні методи аналізу. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Кузик ОВ. 

 

Фізики 

 

29 

3

3 

 

6 

Фізика багаточастинкових 

систем 

Кредити ЄКТС – 6.  Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, практичні. Основа для вивчення –“Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”. Зміст навчальної дисципліни: Класична статистика 

багаточастинкових систем. Ідеальні та неідеальні гази. Флуктуації. 

Квантова статистика. Матриця густини. Багаточастинкові системи у 

твердих тілах. Викладач: канд. фіз.-мат. наук Лешко Р.Я. 

 

Фізики 

Математичні методи 

дослідження кристалів 

Кредити ЄКТС – 6.  Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, практичні.  Основа для вивчення –“Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”. Зміст навчальної дисципліни: Основи варіаційних методів 

класичної і квантової механіки і їх застосування у дослідженні кристалів. 

Теорія узагальнених рядів Фур'є у задачах моделювання кристалів. 

Мікроскопічні і макроскопічні підходи до обчислення властивостей 

кристалів. Метод огинаючих функцій у розрахунку зонної структури. 

Багатозонні моделі кристалів. Викладач: канд. фіз.-мат. наук Лешко Р.Я. 

 

Фізики 



 

 

30 

3

3 

5

5 

Основи теорії електричних 

кіл 

Кредити ЄКТС – 6.  Форма підсумкового контролю: екзамен. Вид 

занять: лекції, практичні.  Основа для вивчення –“Загальна фізика”, 

“Теоретична фізика”. Зміст навчальної дисципліни: Основні поняття, 

закони теорії електричних кіл та методи їх розрахунку. Перехідні процеси 

та резонансні явища в електричних колах. Електричні кола періодичного 

синусоїдального та несинусоїдного струму. Параметри, схемні та 

еквівалентні перетворення чотириполюсників. Електричні кола з 

розподіленими та зосередженими параметрами. Функціонування типових 

компонент електронних кіл. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук 

Гадзаман І.В. 

 

 

Фізики 

Електротехніка 

Кредити ЄКТС – 6.  Форма підсумкового контролю: екзамен. Основа 

для вивчення –“Загальна фізика”, “Теоретична фізика”. Зміст навчальної 

дисципліни: Лінійні електричні кола постійного і синусоїдного струму. 

Властивості і методи розрахунку лінійних електричних кіл з джерелами 

постійної і синусоїдної напруги і струму. Трифазні кола. Основні поняття, 

схеми з'єднання та співвідношення у трифазних колах. Трансформатори: 

призначення трансформаторів та їх класифікація. Машини постійного та 

змінного струму та їх конструкційні особливості. Викладач: доцент, канд. 

фіз.-мат. наук Гадзаман І.В. 

 

 

 

Фізики 

 

 

014 Середня освіта (Інформатика) 
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31 

3 6 Інтернет-програмування Кредити ЄКТС – 6.  Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Інформаційні технології. Бази 

даних та інформаційні системи Зміст дисципліни: Архітектура та 

програмування веб-застосувань. Програмування клієнтської частини веб-

застосувань Основи скриптової  мови  програмування  JavaScript.  Поняття 

DOM-структури документа. Робота з часом та датою в JavaScript. Регулярні 

вирази. Бібліотека jQuery. Архітектура та програмування веб-застосувань. 

Програмування серверної частини веб-застосувань. Основи  мови 

програмування PHP. Функції та об’єкти в PHP.  Взаємодія користувача і 

сервер. Бази даних MySQL та взаємодія з PHP.  Основи мови 

програмування Java.  Викладач: доцент Кобильник Т.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Наближені методи 

розвязування 

квантомеханічних задач 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – “Математичний аналіз”, 

“Алгебра і геометрія”, “Алгоритми і структури даних”,  “Програмування”. 

Зміст навчальної дисципліни: Різницеві методи розв'язування крайових 

задач.  Метод функцій Гріна. Інтегральні перетворення Фур’є та Лапласа. 

Варіаційні методи. Викладач: професор, доктор фіз.-мат. наук Пелещак Р.М. 

Фізики 

 

 

 

 

32 

3 6 Безпровідні та мобільні 

компютери 

Кредити ЄКТС – 6. Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Бази даних та знань. 

Комп’ютерне моделювання. Зміст дисципліни: Сучасні ОС для мобільних 

пристроїв. Основні протоколи та комунікаційні інтерфейси. Інтерфейси 

користувача. Ефективні програми та алгоритми, що враховують специфіку 

мобільних пристроїв. Викладач: ст. викладач Жидик В.Б. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Рівняння математичної 

фізики 

Кредити ЄКТС – 6..  Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, практичні заняття. Дана дисципліна базується на знаннях з вищої 

математики (матаналізу), загальної фізики. Основа для вивчення: Методи 

обчислювальної математики, теоретична фізика, спецкурси з фізики, 

моделювання фізичних процесів. Зміст дисципліни: Класифікація рівнянь 

матфізики. Постановка крайових задач. Методика розв'язання основних 

типів задач. Метод розділення змінних (метод Фурє), метод характеристик. 

Основи інтегральних рівнянь Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доц. Лешко 

Р.Я. 

 

Фізики 



 

33 

3 5 

Системи штучного 

інтелекту 

Кредити ЄКТС – 6. Форма підсумкового контролю:екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Комп’ютерне моделювання. 

Системи комп’ютерної математики Зміст дисципліни: Вступ до штучного 

інтелекту. Моделі подання знань та методи логічного виведення. 

Формалізація недостовірних та нечітких знань. Моделі і методи прийняття 

рішень. Базові парадигми інтелектуальної діяльності. Нейронні мережі. 

Розуміння і спілкування. Експертні системи. Викладач: доцент 

Кобильник Т.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Технології створення 

дистанційного курсу 

Кредити ЄКТС – 6. Форма підсумкового контролю: екзамен. Вид 

занять: лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Бази даних та 

інформаційні системи, Програмування.  Зміст дисципліни: Передумови 

виникнення та сутність дистанційного навчання. Положення про 

дистанційне навчання. Платформи дистанційного навчання. Особливості 

роботи з окремими освітніми платформами. Адміністрування курсів. 

Тестування у дистанційному навчанні. Можливості викладача при 

використанні платформи Moodle. Тестування за допомогою системи 

Moodle/ Розробка власної інформаційно-аналітичної системи. Організація та 

використання вебінарів (web-конференцій) в дистанційному навчанні. 

Викладач: доцент Когут У.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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Статистичний аналіз 

Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, лабораторні, практичні. Форма 

підсумкового контролю – залік. Основа для вивчення – “Дискретна 

математика”, “Вища математика”, “Фізика”, “Алгоритмізація та програмування”. 

Зміст навчальної дисципліни: Елементи математичної статистики. 

Вибірковий метод. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності. 

Статистичні гіпотези. Перевірка статистичних гіпотез. Елементи теорії 

кореляції. Регресійний та кореляційний аналіз. Викладач: доцент, канд. 

фіз.-мат. наук Кузик О.В. 

Фізики 

Теорія ймовірностей, 

імовірнісні процеси та 

математична статистика 

Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, лабораторні, практичні. Форма 

підсумкового контролю – залік. Основа для вивчення – “Дискретна 

математика”, “Вища математика”, “Фізика”, “Алгоритмізація та програмування”. 

Зміст навчальної дисципліни: Випадкові події. Основні поняття та 

теореми теорії ймовірностей. Повторні незалежні спроби. Одновимірні 

випадкові величини. Багатовимірні випадкові величини. Елементи 

математичної статистики. Вибірковий метод. Статистичні оцінки 

параметрів генеральної сукупності. Статистичні гіпотези. Перевірка 

статистичних гіпотез. Елементи теорії кореляції. Випадкові процеси. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Кузик О.В. 

Фізики 

3
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3 

6
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Моделі та методи 

прийняття рішень 

Кредити ЄКТС – 4. Вид заняття – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення – «Дискретна 

математика», «Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична 

статистика», «Системний аналіз». Зміст навчальної дисципліни: Базові 

основи прийняття рішень. Основи теорії корисності. Експертні процедури 

для прийняття рішень. Прийняття рішень в умовах визначеності. Прийняття 

рішень в умовах конфлікту. Кооперативне прийняття рішень. Прийняття 

рішень в умовах нечіткої інформації. Викладач : канд. фіз.-мат. наук 

Лучкевич М.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Теорія прийняття рішень 

Кредити ЄКТС – 4. Вид заняття – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Основа для вивчення – «Дискретна 

математика», «Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична 

статистика», «Системний аналіз». Зміст навчальної дисципліни: Загальні 

аспекти прийняття рішень. Бінарні відношення та механізми прийняття 

рішень. Метризовані відношення та експертні оцінювання. Моделі та 

методи прийняття рішень за умов багатокритерійності. Прийняття рішень 

методом аналітичної ієрархії. Концепція корисності та раціональний вибір. 

Моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації, 

невизначеності та ризику. Моделі та методи багатоособового прийняття 

рішень. Теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри. Психолінгвістичні 

аспекти прийняття рішень. Викладач : канд. фіз.-мат. наук Лучкевич М.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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3 
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Алгоритми та теорія 

складності 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – «Алгоритмізація та 

програмування», «Дискретна математика», «Вища математика». Зміст 

дисципліни: Означення метричного простору. Означення лінійного 

простору. Аналіз алгоритмів за Д. Кнутом. Означення нормованого 

простору. Гільбертів простір. Лінійні оператори. Чисельні методи та 

обчислювальні алгоритми. Елементи теорії похибок. Причини їх 

виникнення та класифікація. Характеристика задач і алгоритмів. Ітераційні 

методи. Теореми існування і за побіжності. Елементи теорії складності 

обчислень. Чинники впливу на показники обчилювальної складності 

алгоритмів. Оцінки точності обчислювальних алгоритмів. Оцінки 

обчислювальної складності алгоритмів. Викладач: доц., к.пед.н. Гарбич-

Мошора О.Р. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Теорія алгоритмів 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – «Алгоритмізація та 

програмування», «Основи інформатики та комп’ютерна техніка», 

«Дискретна математика», «Вища математика». Зміст дисципліни: Аналіз 

алгоритмів та алгоритмічні стратегії. Граф-схеми алгоритмів. Система 

нормальних алгоритмів Маркова. Фундаментальні алгоритми та їх 

побудова. Алгоритми сортування, злиття і пошуку .Комбінаторні 

алгоритми. Класичні завдання комбінаторики. Генерація комбінаторних 

об’єктів. Рекурсивні алгоритми. Найпростіші функції та способи їх 

композиції. Фундаментальні алгоритми на графах. Геометричні алгоритми. 

Евристичні алгоритми.  Теоретичні основи жадібного алгоритму. Задача про 

мандрівного Крамаря. Задача про пакування рюкзака. Метод розгалужень і 

меж. Застосування принципу оптимальності. Криптографічні алгоритми. 

Викладач: доц., к.пед.н. Гарбич-Мошора О.Р. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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Системний аналіз 

Кредити ЄКТС – 5.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення – «Алгоритмізація та 

програмування», «Дискретна математика». Зміст навчальної дисципліни: 

Поняття за закономірності системного аналізу. Побудова системних 

моделей проблемних ситуацій. Основні методи системного аналізу. 

Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації. Аналіз 

функціональної структури управління, рішень з інформаційного 

забезпечення. Системний аналіз рішень з інформаційної підтримки процесів 

прийняття рішень. Розкриття невизначеностей у задачах системного 

аналізу. Задачі багатокритеріального вибору. Метод аналізу ієрархій. Задачі 

та методи системного аналізу багатофакторних ризиків. Системне 

управління складними об’єктами. Стандарти документування системних 

рішень. Організація робіт технічного проектування та  впровадження 

проекту.Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Алгоритми та структури 

даних 

Кредити ЄКТС – 5.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення – «Алгоритмізація та 

програмування», «Дискретна математика». Зміст навчальної дисципліни: 

Аналіз правильності алгоритмів. Оцінка часу виконання алгоритмів. 

Тимчасова і асимптотична складність алгоритму Поняття структурного 

програмування. Класифікація структур даних. Рівні організації структур 

даних, моделі даних. Зображення моделей структур даних у пам’яті 

комп’ютера. Лінійні структури даних. Нелінійні структури даних. 

Алгоритми сортування та пошуку даних. Хеш- таблиці і В-дерева. 

Обчислення значень поліномів та інтерполяція функцій. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

3
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Моделювання систем 

Кредити ЄКТС – 7.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Зміст дисципліни: Моделі систем масового 

обслуговування. Мережі Петрі. Імовірнісне моделювання. Імітаційне 

моделювання. Програмне забезпечення імітаційного моделювання. 

Планування та проведення експериментів з моделямию Прийняття рішень 

за результатами моделюванняю Імітаційне моделювання виробничих та 

комп’ютерних систем. Викладач : канд. фіз.-мат. наук Лучкевич М.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Синтез дискретних систем 

Кредити ЄКТС – 7.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Зміст дисципліни: Скінченні автомати: визначення 

скінченного автомата; автомати Мілі й Мура; мінімізація скінченних 

автоматів. Сітки Петрі: сітки Петрі й моделювання систем; рівняння станів 

та властивості сіток Петрі; структурний аналіз сіток Петрі; граф покривних 

маркувань. Машини Тюринга: інтуїтивне поняття алгоритму; опис машини 

Тюринга; алгоритмічно нерозв'язні проблеми; метод зведення. Викладач: 

канд. фіз.-мат. наук Лучкевич М.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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Системи баз даних та знань 

Кредити ЄКТС – 7.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення – «Алгоритмізація та 

програмування», «Організація баз даних та знань». Зміст навчальної 

дисципліни: Технології підключення до баз даних. Особливості розробки 

програм клієнт-серверної архітектури. З'єднаний та роз’єднаний режими 

роботи з даними. Опрацювання зв’язків між ТБД та обробка BLOB-даних в 

клієнтській програмі. Процедурні засоби опрацювання баз даних. Виклик 

процедури з клієнтської програми. Використання фреймворку Entity при 

роботі з БД у  Visual Studio. Використання транзакцій та процедур 

користувача для забезпечення цілісності даних. Вбудовані БД. Робота з 

СКБД SQLite. Обробка розподілених транзакцій. Опрацювання БД із 

мобільних пристроїв. Постреляційні БД. Бази даних на основі ХМL. 

Опрацювання слабоструктурованих даних. Документо-орієнтовані та 

графові БД. Нетаблична СКБД MongoDB. Формування та профілювання 

запитів. Методи представлення знань. Бази знань 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Технології сховищ та 

просторів даних 

Кредити ЄКТС – 7.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення – «Алгоритмізація та 

програмування», «Організація баз даних та знань». Зміст навчальної 

дисципліни: Об’єкти інформаційного простору даних. Подання 

інформаційної моделі у вигляді алґебраїчної системи. Багатовимірні бази 

даних. Сховища даних. Складові сховища даних. Проектування структури 

сховища даних. Простори даних. Платформи підтримки простору даних, 

його архітектура. Інтеґрація даних. Технології інтеграції. Аґреґація даних. 

Приклади реалізації просторів даних. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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Чисельні методи 

Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення: Математичний аналіз. Зміст 

дисципліни: Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Наближене розв’язування нелінійного алгебраїчного рівняння. Інтерполяція 

та апроксимація функцій.  Чисельне інтегрування.   Викладач: доцент 

Сікора О.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Методи обчислювальної 

математики 

Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення: Математичний аналіз. Зміст 

дисципліни: Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Наближене розв’язування нелінійного алгебраїчного рівняння. Інтерполяція 

та апроксимація функцій.  Чисельне інтегрування.   Викладач: доцент 

Сікора О.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

  

 

014 Середня освіта  (Математика) 
 

 

Цикл професійної підготовки 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

41 4 8 Технології навчання 

математики 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Зміст дисципліни – технологізація процесу навчання 

математики, ознайомлення з сучасними технологіями навчання: 
Особистісно орієнтовані технології; технологія організації групової 
навчальної діяльності школярів; проектна технологія; технологія 
проблемного навчання; технологія випереджаючого навчання; технологія 

розвитку критичного мислення.Викладач: доцент, канд. пед. наук Війчук 
Т.І.  

Математики 

Числові системи Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – ”Алгебра і теорія чисел”. Зміст 

дисципліни –  Завдання обгрунтування математики. Аксіоматичний метод. 

Аксіоматична теорія натуральних чисел. Аксіоми Пеано. Зміст теорем 

Геделя. Проблема несуперечливості арифметики натуральних чисел. 

Аксіоматична теорія цілих чисел. Аксіоматична теорія раціональних чисел. 

Аксіоматична теорія дійсних чисел. Аксіоматична теорія комплексних 

чисел. Лінійні алгебри скінченного рангу над полем. Теорема Фробеніуса. 

Викладач  – доцент, кандидат фіз.-мат. наук, Комарницька Л.І. 

Математики 

Вибрані розділи Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Математики 



комплексного аналізу контролю – залік. Основа для вивчення – ”Математичний аналіз”, 

”Комплексний аналіз”, ”Асимптотичні оцінки та їх застосування”, «Лінійна 

алгебра», «Функціональний аналіз». Зміст дисципліни –  Елементарні 

асимптотичні методи. О-символіка. Асимптотичні оцінки інтегралів і сум.  

Повільно змінні функції, порядок, тип і уточнений порядок. Перетворення 

Фур’є і згортка. Цілі функції, максимум модуля і максимальний член. 

Нескінченні добутки, первинний множник Вейєштрасса. Нулі цілих 

функцій, розвинення цілих функцій на множники, побудова цілої з 

заданими нулями. Формули Пуассона і Шварца. Формули Шварца-Йєнсена, 

Пуассона-Йєнсена. Формула Неванлінни-Йєнсена. Оцінки зверху 

голоморфної функції через модуль її дійсної частини. Лічильні функції 

послідовностей. Порядок і тип. Принцип Фрагмена-Ліндельофа. 

Тригонометрично  -опуклі функції. Індикатор. Гамма-функція.  Опорна 

функція множини. Перетворення Бореля. Простір Пелі-Вінера. Показник 

збіжності послідовності. Канонічний добуток. Зв’язок між родом і 

показником збіжності послідовності нулів. Зв’язок між порядком 

канонічного добутку і показником збіжності його нулів. Гармонійні 

функції. Субгармонійні функції.  Апроксимаційні властивості функцій. 

Системи експонент та функцій Бесселя. 

Викладач  – доцент, кандидат фіз.-мат. наук, Хаць Р.В. 

Математичні методи 

економіки 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Математичне моделі економічних процесів. Статистичні 

методи аналізу економічних процесів. Математика в банковій справі, 

актуарні розрахунки. Викладач  – доцент. Стара О.В. 

Математики 

42 4 8 Вибрані розділи 

елементарної математики 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – ”Елементарна математика”. 

Зміст дисципліни –  Задачі з параметрами. Рівняння і нерівності з 

параметрами. Викладач  – доцент, кандидат фіз.-мат. наук, Комарницька 

Л.І. 

Математики 

Основи математичної 

лінгвістики 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік  Статистичний аналіз. Математичне моделювання 

літературних творів. Графічне зображення експериментальних даних. 

Використання стандартних математичних пакетів для аналізу текстів. 

Викладач : Дільний В.М. 

Математики 



43 4 8 Олімпіадні задачі в 

шкільному курсі 

математики 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення: Історія виникнення і розвитку 

олімпіадного математичного руху Організація математичних олімпіад та 

турнірів . Типи задач математичних олімпіад та турнірів. Складання, 

узагальнення та варіювання задач математичних олімпіад та турнірів. Зміст 

дисципліни: Організація та проведення  шкільних олімпіад та змагань 

олімпіадного типу. Типи задач олімпіадного характеру, способи їх 

розв’язування, аналізу, узагальнення. Способи презентації розв’язків. 

Викладач: доц..,к.ф.-м.н. Матурін Ю.П. 

Математики 

Основи пед.. вимірювань 

та моніторинг якості освіти 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. «Елементарна математика», «методика навчання 
математики», «Педагогіка», «Психологія навчання»  «Педагогічна 

практика».  Зміст навчальної дисципліни:  Теоретичні основи 
педагогічних вимірювань: поняття та категорії педагогічної діагностики; 
стандарти в освіті; тест як засіб педагогічного вимірювання; класифікація 

педагогічних тестів; характеристики і типи педагогічних тестів; валідність і 
надійність тестів; нормативно-орієнтовані та критеріально-орієнтовані 
тести; стандартизовані тести. Форми тестових завдань. Формування змісту 

педагогічного тесту: класифікація навчальних цілей; знання , уміння і 
компетентності; таксономія Блума та її модифікації; розроблення 
специфікації тесту; технологія завдань різних форм. Зовнішнє незалежне 
оцінювання (ЗНО). Основні нормативні документи; оцінювання і 

шкалювання результатів ЗНО; організаційно-технологічне забезпечення 
ЗНО; структура тестових завдань з різних предметів; особливості підготовки 
учнів до виконання завдань ЗНО. Моніторинг в освіті. Підходи до 

трактування якості освіти. Національні та міжнародні системи моніторингу 
якості освіти. Викладач: доцент, канд. пед. наук Війчук Т.І. 

Математики 

Додатні функції. Ряди 

Діріхле. 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Порядок і типи цілої функції. Розвинення функції у 

нескінченний добуток. Область збіжності рядів Діріхле, абсциси збіжності. 

Зростання цілих рядів Діріхле. Класи збіжності. Викладач: доцент Галь 

Ю.М. 

Математики 

 

 

 



 

111 Математика 
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44 4 7 Методи оптимізації та 

дослідження операцій 

Кредити ЄКТС – 6.  Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення: Основи системного аналізу 

об’єктів та процесів комп’ютеризації, Основи дискретної математики, 
Імітаційне моделювання систем прийняття рішень; Теорія прийняття рішень  
Зміст дисципліни: Історія розвитку та використання методів дослідження 
операцій. Основні поняття та методологія ДО. Класичні задачі лінійного 

програмування. Транспортна модель задачі ЛП. Задачі цілочисельного 
програмування. Задачі на мережах. Задачі теорії ігор. Динамічне 
програмування. Нелінійне програмування. Викладач: доц. Сікора О.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Функціональні простори Кредити ЄКТС – 6.  Вид занять: лекції,лабораторні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Зміст дисципліни. Метричні простори, нормовані 

простори, евклідові простори, простори основних та узагальнених функцій. 

Основні властивості узагальнених функцій. Похідна узагальненої функції. 

Перетворення Фур’є. Викладач: доц. Винницький Б.В. 

Математики 

45 4 7 Теоретична фізика 

(квантова механіка, 

статистична фізика) 

Кредити ЄКТС – 6.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення –“Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика(класична механіка)”. Зміст навчальної дисципліни: Основи 

хвильової механіки. Математичний апарат квантової механіки. Центрально-

симетричне поле. Атом водню. Наближені методи квантової механіки. 

Квантова механіка багатьох частинок. Класична статистика. Канонічний і 

мікроканонічний розподіли. Квантові розподіли Фермі і Бозе.   Викладач: 

канд. фіз.-мат. наук Лешко Р.Я. 

Фізики 

Додатні функції. Ряди 

Діріхле. 

Кредити ЄКТС – 6.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Порядок і типи цілої функції. Розвинення цілої 

функції у нескінченний добуток. Область збіжності рядів Діріхле, абсциси 

Математики 



збіжності. Зростання цілих рядів Діріхле. Класи збіжності. Викладач: доц. 

Галь Ю.М. 

46 4 8 Теорія груп і кілець Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Зміст дисциплін. Групи в алгебрі і геометрії. Структура 

абелевих груп. Кільця з діленням. Кватерніони. Модулі. Класично 

напівпрості кільця та напівпрості модулі. 

Викладач  – доцент, кандидат фіз.-мат. наук, Матурін Ю.П. 

Математики 

Основи статистики і 

економетрії 

Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – математичний  аналіз,  
комбінаторика  та  теорії ймовірностей, основ мікро- та макроекономіки, 
економіка підприємства Зміст дисципліни Збір, систематизація і подання 

статистичної інформації; узагальнюючі статистичні показники; методологія 
дослідження варіації, динаміки та взаємозв’язків між явищами; методологія 
дослідження закономірностей статистичних показників; постановка задачі 

економетричного моделювання, специфікація економетричної моделі, 
оцінювання параметрів економетричної моделі, аналіз моделі.  

Викладач: доцент, канд. пед. наук Війчук Т.І. 

Математики 

47 4 8 Вибрані розділи 

елементарної математики 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – ”Елементарна математика”. 

Зміст дисципліни –  Задачі з параметрами. Рівняння і нерівності з 

параметрами. 

 Викладач  – доцент, кандидат фіз.-мат. наук, Комарницька Л.І. 

Математики 

Основи математичної 

лінгвістики 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Зміст дисципліни. Статистичний аналіз. Математичне 

моделювання літературних творів. Графічне зображення 

експериментальних даних. Використання стандартних математичних 

пакетів для аналізу текстів. Викладач: доцент. Дільний В.М. 

Математики 

48 4 7 Вибрані розділи 

комплексного аналізу 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік. Основа для вивчення – ”Математичний аналіз”, 

”Комплексний аналіз”, ”Асимптотичні оцінки та їх застосування”, «Лінійна 

алгебра», «Функціональний аналіз». Зміст дисципліни –  Елементарні 

асимптотичні методи. О-символіка. Асимптотичні оцінки інтегралів і сум.  

Повільно змінні функції, порядок, тип і уточнений порядок. Перетворення 

Фур’є і згортка. Цілі функції, максимум модуля і максимальний член. 

Нескінченні добутки, первинний множник Вейєштрасса. Нулі цілих 

Математики 



функцій, розвинення цілих функцій на множники, побудова цілої з 

заданими нулями. Формули Пуассона і Шварца. Формули Шварца-Йєнсена, 

Пуассона-Йєнсена. Формула Неванлінни-Йєнсена. Оцінки зверху 

голоморфної функції через модуль її дійсної частини. Лічильні функції 

послідовностей. Порядок і тип. Принцип Фрагмена-Ліндельофа. 

Тригонометрично  -опуклі функції. Індикатор. Гамма-функція.  Опорна 

функція множини. Перетворення Бореля. Простір Пелі-Вінера. Показник 

збіжності послідовності. Канонічний добуток. Зв’язок між родом і 

показником збіжності послідовності нулів. Зв’язок між порядком 

канонічного добутку і показником збіжності його нулів. Гармонійні 

функції. Субгармонійні функції.  Апроксимаційні властивості функцій. 

Системи експонент та функцій Бесселя. 

Викладач  – доцент, кандидат фіз.-мат. наук, Хаць Р.В. 

Лінійні різницеві рівняння Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – залік/ Різниці функції. Сумування функцій. Лінійні різнецеві 

рівняння 1-го порядку. Загальна теорія  лінійних різнецевих рівнянь вищого 

порядку. Лінійні різнецеві рівняння із сталими коефіцієнтами. Викладач  – 

доцент, кандидат фіз.-мат. наук Галь Ю.М. 

Математики 
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49 4 7,8 Моделювання наносистем Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення – “Математичний аналіз”, 

“Аналітична геометрія”, “Лінійна алгебра”, “Загальна фізика”,  “Теоертична 

фізика”, Диференціальні рівняння”. Зміст навчальної дисципліни: 

Класифікація наноструктур. Надгратки. Моделювання електронної 

структури та фізичних властивостей наногетеросистем. Вуглецеві 

наноструктури.   Моделювання процесів формування наноструктур. Сучасні 

Фізики 



нанооптоелектронні прилади. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук 

Кузик ОВ. 

Використання засобів 

комп’ютерної математики 

у фізичному експерименті 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення – “Загальна 

фізика”, “Теоретична фізика”, "Алгебра", "Математичний аналіз", 

"Інформатика". Зміст навчальної дисципліни: Основи комп'ютерної 

математики. Теорія похибок. Статистичне опрацювання даних фізичного 

експерименту (Statistica, Origin, Exсel, Mathematica).  Автоматизація 

вимірювань з використанням комп'ютерної техніки. Викладач: канд. фіз.-

мат. наук Лешко Р.Я. 

 

Фізики 

Фізика багаточастинкових 

систем 
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення –“Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”. Зміст навчальної дисципліни: Класична статистика 

багаточастинкових систем. Ідеальні та неідеальні гази. Флуктуації. 

Квантова статистика. Матриця густини. Багаточастинкові системи у 

твердих тілах. Викладач: канд. фіз.-мат. наук Лешко Р.Я. 

Фізики 

Математичні методи 

дослідження кристалів 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення –“Загальна фізика”, “Теоретична 

фізика”. Зміст навчальної дисципліни: Основи варіаційних методів 

класичної і квантової механіки і їх застосування у дослідженні кристалів. 

Теорія узагальнених рядів Фур'є у задачах моделювання кристалів. 

Мікроскопічні і макроскопічні підходи до обчислення властивостей 

кристалів. Метод огинаючих функцій у розрахунку зонної структури. 

Багатозонні моделі кристалів. Викладач: канд. фіз.-мат. наук Лешко Р.Я. 

Фізики 

50 4 8 Фізика дисперсних систем 

та композитів 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення –“Загальна фізика”. Зміст 

навчальної дисципліни: Систематика та розмаїтість неорганічних 

функціональних матеріалів. Класифікація дисперсних систем та композитів. 

Методи одержання. Поверхня розділу фаз та капілярні явища. Адсорбційні 

та поверхневі явища на поверхні розділу фаз. Фізико-хімічні закономірності 

процесів, що протікають в нанопористих системах, композитах та їх 

застосування. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Гадзаман І.В. 

Фізики 



Фізика напівпровідників та 

діелектриків 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю – екзамен. Основа для вивчення –“Загальна фізика”, “Основи 

сучасної електроніки”. Зміст навчальної дисципліни: Класифікація речовин 

за величиною та температурною залежністю провідності. Модельні 

уявлення про провідність напівпровідників. Зонна структура основних 

напівпровідникових матеріалів. Статистика електронів і дірок в 

напівпровідниках. Контактні явища в напівпровідниках і діелектриках. 

Рівноважні та нерівноважні носії заряду. Процеси рекомбінації електронів і 

дірок. Поглинання світла в напівпровідниках та діелектриках. 

Фотопровідність  та люмінесценція напівпровідників. Кінетичні явища в 

напівпровідниках. Механізми та процеси розсіювання електронів та дірок. 

Теплові кінетичні та термомагнітні явища в напівпровідниках. Викладач: 

доцент, канд. фіз.-мат. наук Гадзаман І.В. 

Фізики 

51 4 8 Експериментальні 

дослідження 

напівпровідників 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення – “Загальна фізика”, “Основи 

радіотехніки”, “Електронно-обчислювальна техніка і автоматика”, “Основи 

технічного конструювання”. Зміст навчальної дисципліни: Виготовлення 

зразків напівпровідникових матеріалів. Дослідження мікротвердості. 

Методи дослідження електричних параметрів напівпровідників. 

Дослідження фотопровідності та визначення релаксаційного часу життя 

носіїв заряду. Магнітні дослідження напівпровідників. Викладач: доцент, 

канд. фіз.-мат. наук Британ В.Б. 

Фізики 

Напівпровідникове 

матеріалознавство 

Кредити ЄКТС – 3. Форма підсумкового контролю: залік. Основа для 

вивчення –  “Загальна фізика”, “Теоретична фізика”. Зміст навчальної 

дисципліни:  Загальна характеристика напівпровідникових матеріалів та 

їхня класифікація. Вплив структурного стану на властивості матеріалів. 

Взаємозвязок властивостей напівпровідникових матеріалів і типу хімічного 

звязку. Елементарні напівпровідники. Напівпровідникові сполуки групи 

АІІІВV. Напівпровідникові сполуки групи АІІВVІ. Інші бінарні та 

трикомпонентні напівпровідники. Інші напівпровідникові сполуки. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Станько М.Г. 

Фізики 

52 4 8 Історія фізики Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Загальна фізика». Зміст 

навчальної дисципліни: Висвітлити теорію і практику єдиного 

історичного наукового процесу розвитку природи і способів її вивчення та 

Фізики 



дослідження, розкрити історичні закономірності становлення 

фундаментальних фізичних явищ, понять, теорій, показати їх еволюцію та 

суспільно-історичну значущість досягнень фізичної науки. Дати студентам 

загальні поняття про закономірності розвитку фізики, сформувати у 

майбутніх учителів чітку уяву про основні етапи розвитку фізики, наукову 

картину світу. Дати студентам конкретні знання з історії фізики та техніки, 

необхідні для реалізації принципу історизму як дидактичного прийому у 

викладанні шкільного курсу фізика. Викладач: к.п.н., викл. Петриця А.Н. 

Методика навчання 

астрономії 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: : «Загальна фізика», «Теоретична 

фізика», «методика навчання фізики», «Педагогіка», «Психологія навчання» 

Зміст навчальної дисципліни: Ознайомлення з існуючими програмами, 

методика розв’язування задач, організація лабораторних робіт у школах. 

 Методологічні засади вивчення та практична реалізація астрономічних 

досліджень. Зміст і етапи проведення уроку з астрономії. Інформаційне 

забезпечення, обробка та аналіз матеріалів для проведення лабораторних та 

практичних робіт. Викладач: д. ф-м.наук, професор Білинський І.В. 

Фізики 

53 4 7 Основи наукових 

досліджень 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: загальна фізика, теоретична 

фізика, методика навчання фізики, педагогіка, психологія навчання  .  Зміст 

навчальної дисципліни: Організація наукової діяльності в Україні. 

Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.  

Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці 

спеціалістів. Наукова організація дослідного процесу. Методологічні засади 

наукових досліджень. Зміст і етапи науково-дослідної роботи. Інформаційне 

забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження. Оформлення 

результатів наукового дослідження та впровадження їх у практику 

господарської діяльності. Викладач: канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Вороняк Я.М. 

Фізики 

Основи педагогічних 

вимірювань та моніторинг 

якості освіти 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: «Загальна фізика», «Теоретична 

фізика», «методика навчання фізики», «Педагогіка», «Психологія навчання»  
«Педагогічна практика».  Зміст навчальної дисципліни:  Теоретичні 
основи педагогічних вимірювань: поняття та категорії педагогічної 
діагностики; стандарти в освіті; тест як засіб педагогічного вимірювання; 

Фізики 



класифікація педагогічних тестів; характеристики і типи педагогічних 

тестів; валідність і надійність тестів; нормативно-орієнтовані та 
критеріально-орієнтовані тести; стандартизовані тести. Форми тестових 
завдань. Формування змісту педагогічного тесту: класифікація навчальних 

цілей; знання , уміння і компетентності; таксономія Блума та її модифікації; 
розроблення специфікації тесту; технологія завдань різних форм. Зовнішнє 
незалежне оцінювання (ЗНО). Основні нормативні документи; оцінювання і 
шкалювання результатів ЗНО; організаційно-технологічне забезпечення 

ЗНО; структура тестових завдань з різних предметів; особливості підготовки 
учнів до виконання завдань ЗНО. Моніторинг в освіті. Підходи до 
трактування якості освіти. Національні та міжнародні системи моніторингу 

якості освіти. Викладач: викладач, канд. фіз. - мат. наук Паньків Л.І. 

54 4 8 Моделювання фізичних 

процесів 

Кредити ЄКТС – 3. Форма підсумкового контролю: екзамен. Основа для 

вивчення – “Математичний аналіз”, “Аналітична геометрія”, “Лінійна алгебра”, 

“Загальна фізика”,  “Теоертична фізика”, Диференціальні рівняння”. Зміст 

навчальної дисципліни: Концептуальні засади та методи побудови й 

аналізу математичних моделей фізичних процесів. Класифікація 

математичних моделей. Оптимізаційні та статистичні моделі. Побудова 

диференційних моделей у фізиці. Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук 

Кузик О.В. 

Фізики 

Фізико-хімічні методи 

дослідження 

Кредити ЄКТС – 3. Форма підсумкового контролю: екзамен. Основа для 

вивчення – “Загальна фізика”, “Теоретична фізика ”, “Математичний 

аналіз”. Зміст навчальної дисципліни: Класифікація фізико-хімічних 

методів аналізу і області їх застосування. Оптичні методи дослідження 

твердих тіл. Хроматографічний метод. Абсорбційна спектроскопія. 
Люмінесцентний аналіз. Рефрактометрія. Електрохімічні методи 

дослідження. Кулонометричні методи аналізу Викладач: доцент, канд. фіз.-

мат. наук Кузик ОВ. 

Фізики 

55 4 7 Основи фізики твердого 

тіла 

Кредити ЄКТС – 4. Форма підсумкового контролю: екзамен. Основа для 

вивчення – “Математичний аналіз”, “Аналітична геометрія”, “Лінійна алгебра”, 

“Загальна фізика”,  “Теоертична фізика”, Диференціальні рівняння”. Зміст 

навчальної дисципліни: Зміст навчальної дисципліни:Кристалографічні 

системи, теорія груп у фізиці твердого тіла. Фізика металів, фізика 

напівпровідників, фізика фононів. Надпровідність. Магнетизм. Викладач: 

д.ф-м. наук, професор Білинський І.В. 

Фізики 



Фізика екситонів Кредити ЄКТС – 4. Форма підсумкового контролю: екзамен. Основа для 

вивчення – “Математичний аналіз”, “Аналітична геометрія”, “Лінійна алгебра”, 

“Загальна фізика”,  “Теоертична фізика”, Диференціальні рівняння”. Зміст 

навчальної дисципліни: екситон Ваньє-Мотта, екситон Френеля, атом 

Водню та Гелію, коефіцієнт поглинання та фотолюмінесценція. Складний 

зонний спектр, екситон-фононна взаємодія. Викладач: д.ф-м. наук, 

професор Білинський І.В. 

Фізики 
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56 4 8 Web-програмування Кредити ЄКТС – 4. Форма підсумкового контролю: екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: “Алгоритмізація та 

програмування”, “Об’єктно орієнтоване програмування”, “Організація баз 

даних і знань. Зміст дисципліни: засвоєння необхідних знань з основ веб-

технологій та веб-дизайну, а також формування твердих практичних 

навичок щодо розробки якісних веб-сайтів, отримання теоретичних знань з 

основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування. Викладач: 

ст..викладач Жидик В.Б. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Функціональне 

програмування 

Кредити ЄКТС – 4. Форма підсумкового контролю: екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Комп’ютерне моделювання. 

Системи комп’ютерної математики Зміст дисципліни: Теоретичні основи 

функціонального програмування. Основи програмування мовою Лісп. 

Базові функції Лісп. Функції в Лісп. Організація обчислень. 

Рекурсія.Функціонали і макроси. Типи даних. Подання знань. Викладач: 

доцент Кобильник Т.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

http://moodle.chdu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=62&concept=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F
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Аналіз даних 

Кредити ЄКТС – 7. Форма підсумкового контролю: екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Програмування. Зміст дисципліни: Загальні поняття та положення із 

захисту інформації. Основні методи захисту ПЗ. Основні методи захисту 

ПЗ. Особливості організації захисту в інформаційно-комунікаційних 

системах. Антивірусні засоби. Криптографічні засоби, шифрування, 

цифровий підпис. Викладач: доц.Кобильник Т.П. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Чисельне моделювання 

соціально-економічних 

процесів 

Кредити ЄКТС – 7. Форма підсумкового контролю: екзамен. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Бази даних та знань. Зміст дисципліни: Характерні ознаки сучасних 

корпоративних інформаційних систем. Вимоги, яким повинні задовільняти 

сучасні корпоративні інформаційні системи. Забезпечення розподіленої 

роботи і віддаленого доступу. Викладач: доц..Дорошенко М.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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Технологія створення 

програмних продуктів 

Кредити ЄКТС – 5. Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Зміст дисципліни: Технології розробки програмних 

продуктів для мобільних пристроїв. Життєвий цикл мобільного додатка. 

Створення графічного інтерфейсу користувача і використання елементів 

управління (віджетів). Навігація по мобільному додатку. Робота з меню і 

вікнами діалогу, сповіщення, попередження та нагадування. Використання 

вбудованих датчиків та сервісів мобільного пристрою: пошта, контакти, 

камера, компас, акселерометр та ін. Управління орієнтацією екрану. 

Публікація додатку у маркеті. Викладач: ст..викладач Жидик В.Б. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Організація та обробка 

електронної інформації 

Кредити ЄКТС – 5. Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, лабораторні. Основа для вивчення: Алгоритми і структури даних. 

Зміст дисципліни:  оволодіти системною сукупністю знань і вмінь, яка 

містить практичні навички спілкування з комп’ютером, розуміння і знання 

загальних принципів його побудови та функціонування, вміння 

використовувати сучасні програмні засоби загального призначення 

(текстові та графічні редактори, електронні таблиці, бази даних, Інтернет) 

Викладач: доц.. Пазюк Р.І. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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Технології захисту 

інформації 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. Основа для вивчення: 

«Алгоритмізація і програмування», «Комп’ютерні мережі», «Теорія 

алгоритмів». Зміст дисципліни: Основні поняття захисту інформаційних 

ресурсів. Основні теоретичні поняття криптології. Шифри перестановки. 

Шифри простої заміни. Шифри перестановки. Блочні шифри. Системи 

шифрування з відкритим ключем. Керування криптографічними ключами. 

Метод RSA. Ідентифікація/аутентифікація та електронний цифровий підпис. 

Основи стеганографії. Викладач: канд. пед. наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Криптографія 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. Основа для вивчення – 

«Алгоритмізація і програмування», «Комп’ютерні мережі», «Теорія 

алгоритмів». Зміст дисципліни: Основи криптографії. Симетричні 

криптографічні системи.. Криптографія з відкритим ключем. 

Криптографічні протоколи. Цифровий підпис. Нові напрямки в 

криптографії. Викладач: канд. пед. наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

60 4 7 

Web-програмування- 

Node.js 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. 

Зміст дисципліни: Архітектура MVC. Архітектура Node.js-фреймворку. 

Модель фреймворку. Контролер фреймворку. Вид фреймворку. 

Маршрутизація.  Форми. Валідатори. Підсистема авторизація. 

Викладач: Наум О.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Web-програмування -PHP  

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять – лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. 

Зміст дисципліни: Архітектура MVC. Архітектура PHP-фреймворку. 

Модель фреймворку. Контролер фреймворку. Вид фреймворку. 

Маршрутизація.  Форми. Валідатори. Підсистема авторизація. 

Викладач: Наум О.М. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 
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Програмування мобільних 

додатків 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Технології розробки програмних 

продуктів для мобільних пристроїв. Життєвий цикл мобільного додатка. 

Створення графічного інтерфейсу користувача і використання елементів 

управління (віджетів). Навігація по мобільному додатку. Робота з меню і 

вікнами діалогу, сповіщення, попередження та нагадування. Використання 

вбудованих датчиків та сервісів мобільного пристрою: пошта, контакти, 

камера, компас, акселерометр та ін. Управління орієнтацією екрану. 

Публікація додатку у маркеті. Викладач: канд. пед. наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Технології тестування 

програмних продуктів 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: програмні помилки. Загальні питання 

організації тестування. Ознаки класифікації видів тестування. Види 

тестування програмного забезпечення. Рівні тестування. Шаблони 

тестування. Рефакторинг програмного коду. Методологія та інструментарій 

IBM Rational. Методологія та інструментарій xUnit. Викладач: канд. пед. 

наук Ших Н.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

62 4 8 
Інтелектуальний аналіз 

даних 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Системний аналіз, Методи та 

системи штучного інтелекту. Зміст дисципліни: Технології 

інтелектуального аналізу даних. Методи первісної обробки даних; 

візуалізація та автоматичне групування даних. Кореляція та регресійний 

аналіз даних. Факторний аналіз даних.  Кластерний аналіз. Ієрархічна та 

секційна кластеризації. Візуалізація кластерів. Карти Кохонена. 

Дискримінантний аналіз. Методи класифікації. Дерева рішень. Методи та 

засоби прогнозування. Прогнозування значень часових рядів. Вирішення 

завдання прогнозування за допомогою нейронної мережі. Методи пошуку 

шаблонів даних. Асоціаційні правила. Послідовне відображення шаблонів 

даних. Розробка ОLАР-кубів під час аналізу багатомірних даних у великих 

базах даних. Способи та методи візуального відображення даних. 

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



Програмування штучного 

інтелекту 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні.  Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Системний аналіз, Методи та 

системи штучного інтелекту. Зміст дисципліни: Представлення знань  в 

інтелектуальних системах. Основні моделі представлення знань. Експертні 

системи. Нейронні мережі. Використання нейронних мереж для побудови 

експертних систем. Мови і технології програмування для штучного 

інтелекту. Принцип логічного програмування.  Сучасні тенденції та підходи 

до створення систем штучного інтелекту. Агентний підхід до побудови 

інтелектуальних систем. Проблема розуміння природної мови.  Розробка 

систем розпізнавання образів та контекстного пошуку. Робототехніка.  

Викладач: доцент, канд. фіз.-мат. наук Шаклеіна І.О. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

 

 

 

 

 


