
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерні наук» 

 

Назва дисципліни Комп’ютерна графіка  

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Інформаційних технологій та вища математика 

Лектор  Ст. викладач Богдан РОМАН 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу «Комп’ютерна графіка» є формування професійних компетенцій 

майбутніх спеціалістів у галузі створення, опрацювання зображень для 

корпоративних сайтів, інтернет-торгівлі, іміджево-рекламної поліграфічної 

продукції тощо 

Завдання вивчення дисципліни вивчення функціоналу програмного 

забезпечення Adobe Photoshop для створення малюнків, анімаційних ефектів, 

опрацювання фотографій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

перетворювати графічні файли з одного формату в інший та здійснювати 

експорт-імпорт зображень між різними програмами;  працювати в середовищі 

програми Adobe Photoshop;  виконувати обробку растрових зображень 

(фотографії, web-графіка, рекламні плакати);  створювати художні ефекти, 

використовуючи маски, фільтри, шари;  розробляти буклети, листівки, 

ілюстрації для веб-сторінок, ретушувати і відновлювати фотографії, 

створювати колажі;  сканувати фотознімки і модифікувати їх для потреб 

певного проекту;  підготувити графіку до розміщення в інтернет;  виводити 

зображення на друк. 

 
  



Назва дисципліни Цифрова схемотехніка  

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  енергетики і автоматики 

Лектор  Микола ПОТАПЕНКО 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу – вивчення елементної бази, принципів функціонування, 

характеристик та схемотехніки сучасних мікроелектронних пристроїв та 

мікросхем. 

Завдання вивчення дисципліни - ознайомлення з основами алгебри логіки та 

основними видами кодів, з базовими компонентами цифрових пристроїв, зі 

схемною реалізацією функціональних вузлів та компонентів цифрових систем. 

 
  



Назва дисципліни Мікропроцесорні пристрої керування  

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  енергетики і автоматики 

Лектор  Микола ПОТАПЕНКО 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу - дати основи вибору, принципів побудови мікропроцесорів, 

елементів мікропроцесорної техніки, мікропроцесорних систем та їх 

програмування. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у вивчення апаратної будови 

мікропроцесорної техніки, її програмування та взаємодії із зовнішніми 

пристроями.  

 
  



Назва дисципліни Програмування мобільних додатків  

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Інформаційних технологій та вища математика 

Лектор  Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу є засвоєння необхідних знань щодо технологій створення додатків, 

які базуються на сучасних мобільних платформах і техніки їх застосування для 

реалізації комп’ютеризованих систем управління та автоматики. Програма 

дисципліни передбачає навчання у формі лекцій та лабораторних робіт. 

Завдання вивчення дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та 

практичних навичок програмування мобільних пристроїв, зокрема мобільних 

пристроїв на базі операційної системи Android та їх використання при 

проектування комп’ютеризованих систем управління та автоматики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

‒ застосовувати знання апаратного та програмного забезпечення мобільних 

пристроїв та систем, 

‒ використовувати інструменти розробки програмного забезпечення, 

основних алгоритмів обробки текстової та мультимедійної інформації, 

обчислювальних методів, прийомів та алгоритмів роботи в безпровідних 

мережах  

‒ здійснювати розробку алгоритмів і програм для мобільних пристроїв,  

‒ використовувати геолокаційні сервіси,  

‒ керувати мережевими з'єднаннями,  

‒ використовувати датчики мобільних пристроїв на базі різних платформ. 
 

  



Назва дисципліни Технології та патерни програмування 

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Інформаційних технологій та вища математика 

Лектор  Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу формування представлень про способи проектування програмного 

забезпечення на основі моделі предметної області, отримання вмінь 

ефективного застосування компонентів багаторазового використання – 

паттернів проектування при використанні технології об’єктно-орієнтованого 

програмування. 

Завдання вивчення дисципліни формування теоретичних знань та практичних 

навичок у майбутніх фахівців відповідно до поставленої мети. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  
 

- аналізувати предметну область в рамках поставленої задачі на основі 

сформульованих вимог до програмного забезпечення;  

- представляти опис об’єктів предметної області, їх структури і поведінки 

засобами уніфікованої мови моделювання UML;  

- визначати способи підвищення якості програмного коду;  

- знаходити найдоцільніші паттерни проектування для розв’язання 

поставленої задачі;  

- застосовувати надбані навички об’єктно-орієнтованого програмування при 

розробці програмного забезпечення із використанням паттернів 

проектування.  

 
  



Назва дисципліни Скриптові мови програмування  

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Інформаційних технологій та вища математика 

Лектор  Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу формування у студентів системи теоретичних знань, прикладних 

вмінь та практичних навичок щодо використання базових принципів та 

підходів з використання скриптових мов як інструменту автоматизації на 

різноманітних стадіях життєвого циклу мультимедійного видання 

Завдання вивчення дисципліни вивчення студентами концепцій побудови 

динамічних вебдодатків та отримання базових знань для самостійної розробки 

веб-додатків на абстрактному, логічному та фізичному рівні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

знати  основні засоби розробки веб-додатків;  базові мовні конструкції мов 

веб-програмування (HTML, CSS, Javascript);  базові структури даних, 

абстрактні структури даних. вміти:  вибирати для конкретної задачі відповідні 

технології та інструменти, що забезпечують можливість побудови ефективних 

вебдодатків. мати уявлення:  про сучасні фреймворки для розробки веб-

додатків 
 

  



Назва дисципліни Якість програмного забезпечення 

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Інформаційних технологій та вища математика 

Лектор  Ірина СТРУБИЦЬКА 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу Метою навчальної дисципліни є навчити процесу якісної розробки 

програмного забезпечення, з використанням міжнародних стандартів. 

Проводити інспекцію та інтеграцію програмного коду. Вивчити процес 

тестування всіх характеристик якісного програмного забезпечення згідно 

стандарту ISO 9126. Навчити студентів методам тестування програмного 

забезпечення та оцінки його якості як з боку замовника так і з боку програміста. 

Завдання вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із основними 

поняттями дисципліни, зокрема студент повинен знати: - поняття верифікації, 

валідації і тестування; - прийоми тестування на різних фазах розробки якісного 

програмного продукту; - принципи розробки тестових програм і тестових 

наборів в програмному проекті; - інструменти для тестування основних 

характеристик ПЗ; - шаблони проектування тестів при автоматизованому 

тестуванні; - етапи та елементи розробки проектної документації для етапу 

тестування; - недоліки та переваги різних системи крекінга багів; - необхідність 

та ефективність сумісної роботи проектної команди,яка складається з 

розробників і тих, хто тестує розроблюване ПЗ. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

- розробляти документацію на систему, що тестується: опис вимог до системи, 

тести, тестові процедури і специфікації розробника; - планувати процес 

тестування; - ефективно та кваліфіковано застосовувати всі можливі методи 

тестування; - розраховувати покриття та результативність тестування на основі 

багатьох критеріїв; - шукати дефекти системи в процесі тестування, приймати 

участь в їх виправленні і модернізації додатку, який проходить тестування; - 

використовувати засоби для автоматизованого тестування; - створювати звіти 

на основі результатів випробувань 
 

  



Назва дисципліни Хмарні обчислення 

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Інформаційних технологій та вища математика 

Лектор  Ірина СТРУБИЦЬКА 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу є придбання студентами теоретичних та практичних знань, 

навичок, методів та засобів побудови та використання  хмарних  сервісів и 

платформ. 

Завдання вивчення дисципліни вивчення, ефективне застосування і реалізація 

способів побудови хмарного сервісу, так и використання спеціалізованих 

хмарних сервісів  , для подальшого розвитку інформаційних систем в 

будівництві 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

 знати  зміст інструментальних засобів створення веб-сторінок в хмарних 

системах ,  

 вміти тестувати та використовувати  програмне забезпечення хмарних 

систем,  

 формувати інфраструктуру  хмарних середовищ під вимоги прикладних 

завдань, 

 створювати власне програмне забезпечення та розміщувати его в хмарних 

середовищах, 

 забезпечувати перенесення локальних систем в хмарне середовище. 

 
 

  



Назва дисципліни Мова серверної логіки  

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Інформаційних технологій та вища математика 

Лектор  Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу формування та узагальнення спеціальних знань та навичок 

студентів з питань створення програм для глобальної мережі Інтернет. 

Завдання вивчення дисципліни: 

Вивчення принципів мови програмування PHP; 

Набуття навичок застосування мови PHP для створення динамічних сайтів та 

сервісів Інтернет; 

Освоєння студентами основних технологічних методів практичного 

застосування мовних засобів програмування для розробки програмного 

продукту. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

проектувати та створювати складні сайти; 

 розробляти на мові програмування JavaScript клієнтські сценарії; 

 розробляти алгоритми та програми на мові програмування PHP. 
 

  



Назва дисципліни Теорія автоматичного керування 

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  енергетики і автоматики 

Лектор  Петро КЛЕНДІЙ 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

іспит 

Опис дисципліни 

Мета курсу ознайомлення студента із загальними принципами побудови 

систем автоматичного керування, процесами та методами дослідження 

процесів в цих системах. Принципи побудови та дослідження систем 

керування в даному курсі вивчаються на основі розгляду принципів керування 

різними технічними пристроями. 

Завдання вивчення дисципліни отримання практичних навичок та теоретичних 

знань у наступних питаннях: – методи аналізу систем;  – методи синтезу 

систем;  – використання математичного апарату та засобів програмного 

забезпечення для вирішення поставлених задач;  – шляхи вдосконалення 

методів теорії автоматичного керування за допомогою обчислювальної техніки 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

– користуватись цими методами для аналізу та синтезу систем автоматичного 

керування;  

– використовувати класичний математичний апарат та його нові напрямки в 

розвитку методів теорії автоматичного керування;  

– використовувати нові досягнення в розвитку обчислювальної техніки для 

вдосконалення методів теорії автоматичного керування. 

 
 


