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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса:
навчальний корпус ТНПУ № 4,
вул. В. Винниченка,10,
м. Тернопіль,
46018
b) Контактні телефони:
Приймальня декана
тел (+380352) 53-36-12
c) Інформація про склад деканату:
Декан - Громяк Мирон Іванович

Секретар деканату Тесельська Наталія Олекандрівна
d) Кафедри:
Кафедра математики
Лотоцький
Володимир Андрійович
Громяк
Мирон Іванович
Качурівський
Роман Ігорович
Стаднік
Тарас Миколайович
Чорний
Віктор Зіновійович
Хохлова
Лариса Григорівна
Кодлюк
Тетяна Іванівна
Вовчук
Наталія Іванівна
Підручна
Маорія Ввасилівна
Волчаста
Марія Миколаївна
Галан
Василь Данилович
Кравчук
Василь Ростиславович
Легкар
Ярослава Онуфріївна
Моховик
Олександр Васильович

зав.каф.
доцент, к.ф.-м.н.
декан,
доцент,
к.ф.-м.н.
асистент,
к.ф.м.н.
асистент
доцент, к.ф.-м.н.
Доцент, к.ф.-м.н.
асистент,
к.ф.м.н.
ст. лаб.
доцент
к. пед.н.
доцент
к. пед..н.
Доцент,
к.ф.-м.н.
Доцент,
к.ф.-м.н.
лаб.
асистент

Русіна
Людмила Володимирівна
Тадеєв
Василь Олександрович

асистент
доцент
к. тех.н.

Кафедра фізики:
Дідора
Тарас Дмирович
Басістий
Павло Васильович
Бачинський
Юрій Григорович
Дрогобицький
Юрій Володимирович
Корсун
Ігор Васильович
Мацюк
Віктор Михайлович
Мохун
Сергій Володимирович
Чопик
Павло Іванович

кандидат фіз.-мат. наук,
доцент,
зав. кафедри
кандидат технічних наук,
доцент
кандидат технічних наук,
доцент
кандидат фіз.-мат. наук,
викладач
кандидат пед. наук,
викладач
кандидат пед. наук,
доцент
кандидат технічних наук,
доцент
асистент

Кафедра інформатики
Балик
Надія Романівна.
Василенко
Ярослав Пилипович
Грод
Інна Миколаївна
Грод
Іван Миколайович
Мартинюк
Сергій Володимирович
Шмигер
Галина Петрівна
Струк
Оксана Олегівна
Струк
Сергій Петрович
Галан
Віра Іванівна
Скасків
Ганна Михайлівна
Габрусєв
Валерій Юрійович
Карабін
Оксана Йосипівна
Вельгач
Андрій Володимирович

доц. канд. пед. наук.
асистент
доц. канд. фіз.-мат. наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.
доц. канд. хіміко-біологічних наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.
асистент.
асистент.
асистент.
доц. канд. пед. наук.
викладач, канд. пед. наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.

Лещук
Світлана Олексіївна
Генсерук
Галина Романівна
Олексюк
Василь Петрович
Дудін
Олександр Валерійович
Маланюк
Надія Богданівна
Мандзюк
Віктор Іванович
Романишина
Оксана Ярославівна

доц. канд. пед. наук.
доц. канд. пед. наук.
доц. канд. пед. наук.
асистент канд. технічних наук.
асистент.
асистент.
викладач, канд. пед. наук.

Кваліфікації (освітня і професійна)
Навчання на факультеті здійснюється за такою системою:
Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом перших двох років
студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Після
другого курсу, продовжуючи вивчати обов’язкові дисципліни державного стандарту, кожен
студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає
певний блок дисциплін за вибором студента).
По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з
відповідного напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною
програмою підготовки бакалавра (з математики, з фізики, з інформатики) і можуть
продовжити навчання на другому ступені.
На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньокваліфікаційного рівня “спеціаліст”, або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня
“магістр”.
Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку
фахівця з повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих
додаткових кваліфікацій.
До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньокваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі
передбачає підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій
середній школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” після захисту
магістерської кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної
спеціальності і викладача.
Випускники фізико-математичного факультету, які проявили здібності до науководослідної роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість
продовжити навчання в аспірантурі.

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0403 системні науки та кібернетика
Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика
Термін навчання — 4 роки
Ліцензійний обсяг:
денна форма навчання — 25 осіб
Галузь знань: 0403 системні науки та кібернетика
Напрям підготовки: 7.04030201 Інформатика
Термін навчання — 1 рік
Ліцензійний обсяг:
денна форма навчання — 20 осіб
Галузь знань: 0403 системні науки та кібернетика
Напрям підготовки: 8.04030201 Інформатика
Термін навчання — 1 рік
Ліцензійний обсяг:
денна форма навчання — 5 осіб

4. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Спеціальність 7.04030201 Інформатика
освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст
Обсяг роботи студентів

Форми
підсумкового
контролю

1

Цикл гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
ГСЕ 01. Основи наукових досліджень в
галузі
ГСЕ 02. Менеджмент в освіті
ГСЕ 03. Іноземна мова (за фаховим
спрямуванням)
Всього за цикл
Цикл професійної та практичної
підготовки
ПП 01. Історія інформатики

2 ПП 02. Захист інформації
4 ПП 04. Математична економіка
ПП 05. Використання нових інформаційних
5
технологій
ПП 06. Адмініструваня компютерних мереж
6
і систем
7 ПП 07. Охорона праці в галузі
8 ПП 08. Цивільний захист

1
2
3
4
5

4

14

1

36

1

18

4

16

1

72

2

7

37

144

4

34

28

15

67

1

72

2

28

8

7

172

1

72

2

8

16

7

115

1

108

3

18

36

11

54

72

2

20

16

7

57

1

72

2

12

24

7

72

1

144

4

18

54

14

26

36

1

16

4

26

36

1

16

4

43

612

17

136

146

61

261

Всього за цикл
Цикл дисциплін самостійного вибору
вищого навчального закладу
СВН 01. Спеціалізовані мови
програмування
СВН 02. Спецкурс (Проектні методики в
навчанні)
СВН 03. Спецкурс (Інформаційно
телекомунікаційні технології)
СВН 04. Спецкурс (Адміністрування
навчальних систем)
СВН 05. Спецкурс (Сучасні Web-технології)

Всього за цикл
Цикл дисциплін вільного вибору
4
студентами
1 ВВС 01. Спецкурс

Заліки

1
2
1
2
2
2
2

Лабораторні

18

Практичні,
семінарські

1

Курсові роботи,
практики

36

1

3 ПП 03. Інформаційні технології в освіті

3

Самостійна робота

2

Індивідуальна робота

3

Лекції

2

Кредитів

1

Всього год

1

1

НАЗВИ ДИСЦИПЛІН
Екзамени

№
п/п

Аудиторні
заняття

28

8

10

1

1

72

2

12

24

7

81

1

1

108

3

20

28

18

71

1

1

108

3

18

36

11

18

1

1

72

2

12

24

7

41

2

1

72

2

12

24

7

61

432

12

74

136

50

172

108

3

12

24

11

61

1

2 ВВС 02. Спецкурс

108

3

20

24

11

61

Всього за цикл

216

6

32

48

22

122

Підготовка спеціаліста

1404

39

268

1010

148

622

Кількість екзаменів
Кількість заліків

2

4
13

Кількість курсових робіт (всього)

1

Виробнича практика

2

144

4

Педагогічна практика
Державна атестація (захист дипломної
роботи)

2

144

4

2

36

1

36

5. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

6. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Спеціальність 7.04030201 Інформатика
освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст
Ідентифікація.
ГСЕ 01. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ
(36 годин, 1 кредит ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія наукового пізнання,
теоретичне та експериментальне дослідження, обробка експериментальних досліджень у
галузі інформатики.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає використання знань з
філософії, соціології, економіки, циклу нормативних дисциплін з інформатики та
математики.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи наукових досліджень в галузі інформатики.
2. Організація наукових досліджень в галузі інформатики. Виконання ІНДЗ.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі»
є підготовка студентів до проведення самостійних наукових досліджень в галузі
інформатики.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень в
галузі» є ознайомлення студентів з основними поняттями і принципами наукового
дослідження; оцінюванням наукового потенціалу певного наукового дослідження та
самостійного здійснення основних його етапів на практиці.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основи методології наукової діяльності в галузі інформатики;
основи технології наукової діяльності в галузі інформатики;
основи організації різних видів наукової діяльності в галузі інформатики;
структуру, зміст і форми науково-дослідної роботи студентів;
вимоги й основні правила написання дипломної, магістерської роботи;
вміти:
проектувати й моделювати науково-дослідну роботу;
писати наукові статті, доповіді, повідомлення;
оформляти результати науково-дослідної роботи.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Основи наукових досліджень в галузі інформатики
Наука як специфічна сфера людської діяльності. Основні поняття і категорії наукової
методології. Методологія наукових досліджень в галузі інформатики. Методи наукових
досліджень в галузі інформатики. Технологія наукових досліджень в галузі інформатики.
Інформаційна база наукового дослідження. Робота над написанням наукових статей,
доповідей і повідомлень. Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра інформатики. Організація науково-дослідної
роботи студентів. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. Науково-виробнича
практика студентів.
Змістовий модуль 2.
Організація наукових досліджень в галузі інформатики. Виконання ІНДЗ

Наукова організація дослідного процесу. Основні етапи наукового дослідження.
Організація викладу результатів наукового дослідження. Впровадження результатів
наукових досліджень та їх ефективність.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 01. ІСТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ
(72 години, 2 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є покоління ЕОМ, основи класифікації
комп’ютерів.
Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія, програмування,
фізика.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Історія розвитку комп’ютерної техніки.
2. Перспективи розвитку комп’ютерних систем.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Історія інформатики» полягає у вивченні
і оволодінні основними аспектами розвитку КТ.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія інформатики» є:
розглянути перспективи розвитку комп’ютерних систем,
інтеграцію ідеї створення машин автоматичної дії з ідеалами кібернетики.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
покоління ЕОМ, обумовленості зміни поколінь;
основи
класифікації
комп’ютерів,
основні
технічні
параметри,
які
використовуються при класифікації;
ознаку, за якою можна виділити із класу великих комп’ютерів дві групи;
поняття серверу, суперкомп’ютера, віртуального комп’ютера; основних ідей,
закладених в суперкомп’ютер;
основні характеристики персонального комп’ютера;
характеристики портативного комп’ютера, які є істотніми для використання;
причини, які обумовлюють основні тенденції розвитку комп’ютера;
вміти:

характеризувати сучасний стан комп’ютерного ринку.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Історія розвитку комп’ютерної техніки
Історія розвитку комп’ютерної техніки: розвиток засобів інструментального обрахунку
до створення ЕОМ. Теорія машин автоматичної дії. Роботи, що передували становленню
обчислювальної техніки (Чарльз Беббідж, Блез Паскаль, Леонардо Торрес де Кеведа, тощо).
Розробка електромеханічних машин з використанням електромагнітних реле.
Вплив досягнень радіоелектроніки на розвиток обчислювальної техніки. Перша і друга
комп’ютерна революції. Основні характеристики та елементна база, вплив зміни елементної
бази на створення нових типів ЕОМ. Розвиток виробництва електронно-обчислювальних
машин першого, другого, третього, четвертого, п’ятого поколінь.
Мікропроцесорна техніка та сфери її застосування. Платформи комп’ютерних систем.
Характеристика сучасного стану комп’ютерного ринку
Змістовий модуль 2.
Перспективи розвитку комп’ютерних систем

Класифікація сучасних комп’ютерів за функціональними можливостями: основа
класифікації комп’ютерів; класи комп’ютерів; основні технічні параметри, які
використовуються при класифікації.
Клас великих комп’ютерів: про групу серверів і їх призначення; про групу
суперкомп’ютерів і їх призначення.
Клас малих комп’ютерів: характеристики і призначення ПК, характеристики і
призначення портативних комп’ютерів, призначення промислових комп’ютерів.
Перспективи розвитку комп’ютерних систем. Основні тенденції розвитку комп’ютерів;
причини, які обумовлюють ці тенденції. Інтеграція ідеї створення машин автоматичної дії з
ідеалами кібернетики. Роботи. Дослідження в галузі розробки нейро- та біо-кібернетичних
систем.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 02. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
(72 години, 2 кредити ЄКТС)
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Захист інформації» є вивчення
загальних принципів функціонування систем захисту інформації, концептуальною моделлю
інформаційної безпеки, видами забезпечення системи захисту інформації: правовим,
організаційним, апаратним, інформаційним, програмним, математичним, лінгвістичним,
нормативно-методичним.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “«Захист інформації» є формування
компетенцій для здійснення комплексу заходів для забезпечення захисту інформації та її
конфіденційності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
сучасну постановку завдань захисту інформації;
сучасні загрози безпеці інформаційним системам; класифікацію і зміст загроз
інформації; стратегії захисту інформації;
технічні методи і засоби захисту інформації; криптографічні методи захисту
інформації; програмні методи і засоби захисту;
методи захисту інформації в розподілених інформаційних системах; організаційноправове забезпечення захисту інформації;
вміти:
мати навички: аналізувати можливості несанкціонованого отримання доступу до
інформації потенційними порушниками;
здійснювати комплекс заходів для захисту інформації від несанкціонованого
доступу;
використовувати сучасні програмні і технічні засоби захисту інформації;
аналізувати вплив комп'ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку
комп'ютерних систем; досліджувати стійкість секретних криптографічних
систем;
використовувати асиметричні криптосистемі; виявляти роботу небезпечного
програмного забезпечення (компютерних вірусів) та виконувати перевірку носіїв
інформації на наявність вірусів та захищати інформацію в комп’ютерних
системах від можливих загроз;
організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб відділу захисту
інформації відповідно до інструкцій і обов'язків.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 04. МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА
(72 години, 2 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи математичного аналізу
економічних процесів, методів прийняття рішень для оптимізації відносин економічних
суб’єктів, моделювання та аналіз економічних об’єктів на макро- та мікроекономічному
рівні.
Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, алгебра, геометрія, програмування,
економіка.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Сіткове планування.
2. Понятійний математичний апарат.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математична економіка» є вивчення
основних відомостей про побудову і аналіз математичних моделей процесів макро- та
мікроекономіки, формування системи знань з методології, методики та інструментарію
побудови економіко-математичних моделей для активного системного аналізу соціальноекономічних процесів, явищ та систем на макро- і мікроекономічному рівнях.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є складання математичних моделей
практичних економічних задач, проведення їх теоретичного аналізу, використання відомих
методів розв’язування таких задач.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
теорію дослідження економічних процесів;
апроксимація їх лінійними задачами;
вміти:
ідентифікувати та формулювати проблему;
синтезувати обчислювальний метод та розв’язувати поставлену задачу за
допомогою моделі;
реалізувати результати дослідження.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Сіткове планування
Побудова сіткових моделей. Розрахунок і аналіз сіткових моделей. Методи
прогнозування. Регресійний і кореляційний аналіз.
Управління запасами. Основні моделі управління запасами. Модель управління
запасами, яка враховує скидки.
Змістовий модуль 2.
Понятійний математичний апарат
Моделі динамічного програмування. Загальна постановка задачі динамічного
програмування. Принцип оптимальності і рівняння Беллмана. Задача про розподіл засобів
між підприємствами. Задача про оптимальний розподіл ресурсів між галузями на n років.
Задача про заміну обладнання.
Моделі випуклого програмування. Похідна за напрямком і градієнт. Випуклі функції.
Задача випуклого програмування. Наближене розв’язання задачі випуклого програмування
методом кусково-лінійної апроксимації. Методи спуску. Наближений розв’язок задач
випуклого програмування градієнтним методом.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 05. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(72 години, 2 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичної бази знань
майбутніх фахівців з програмного забезпечення та практичних навичок використання
сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: операційні системи, основи інформатики, прикладне
програмне забезпечення, комп’ютерна графіка, технологій web-програмування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Растровий графічний редактор FotoShop. Видавнича система обробки тесту
PageMaker.
2. Анімаційна програма Macromedіa Flash. Мультимедійна програма Pіnnacle 9. Робота
із монтажем відео, звуку в середовищі Nero Start Smart.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Використання НІТ» є формування
теоретичної бази знань майбутніх фахівців з програмного забезпечення та практичних
навичок використання інформаційних технологій для розв’язування завдань з фахових
предметних галузей; формування важливої складової інформаційної культури майбутніх
фахівців — теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідних для повноцінного
та ефективного використання світового інформаційного простору.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання НІТ» є: засвоєння
основних понять, які використовуються у роботі з новітніми інформаційними технологіями;
основних положень та практичних навичків до роботи з програмним забезпеченням; вміння
практичного використання теоретичних та практичних знань та навичок.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
призначення програмного забезпечення;
основні характеристики його складових частин;
функції програмного забезпечення спеціального призначення;
функції програмного забезпечення загального призначення;
основні характеристики інтегрованих програмних засобів;
вміти:
професійно працювати з видавничою системою обробки тесту PageMaker;
растровим графічним редактором PhotoShop;
анімаційною програмою Macromedіa Flash;
мультимедійною програмою Pіnnacle 9.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Растровий графічний редактор PhotoShop.
Видавнича система обробки тесту PageMaker
Растрова графіка. Інтерфейс середовища. Панель інструментів. Використання слоїв.
Створення контур. Використання фільтрів. Створення нового документа. Інструменти
виділення. Інструменти малювання. Інструменти для роботи з текстом, фігурами, перегляду
зображення. Робота з контуром, градієнтними заливками. Зміна розмірів зображення,
полотна. Створення власного пензля. Використання трансформації. Збереження документа.
Робота із слоями. Властивості слоя. Об’єднання слоїв. Створення та використання контура.
Робота з моделями. Використання фільтрів. Корекція та налаштування ефектів. Видавнича
системи PageMaker. Інтерфейс програми. Панель інструментів. Робота з графічними
об’єктами. Форматування та редагування тексту. Створення та редагування таблиць.
Перевірка орфографії. Створення та використання стилів, шаблонів. Створення файлу
публікації. Налаштування параметрів публікації. Створення нумерації сторінок. Створення

колонтитулів. Робота з графічними об’єктами. Введення та редагування тексту. Робота з
текстовим блоком. Форматування тексту, абзацу. Створення колонок, буквиці. списків.
Використання табуляції. Створення та редагування таблиць. Перевірка орфографії.
Використання маски. Створення стилів. Робота із слоями. Створення і використання
шаблонів.
Змістовий модуль 2.
Анімаційна програма Macromedіa Flash.
Мультимедійна програма Pіnnacle 9.
Робота із монтажем відео, звуку в програмі Nero Start Smart
Інтерфейс середовища. Анімація в Flash. Робоче середовище. Панелі інструментів.
Плаваючі і фіксовані панелі. Створення анімації. Створення нового фільму і налаштування
його властивостей. Перегляд і тестування фільму. Символи і трансформи. Переміщення
відтворюючої головки. Зміна відображення кадрів у тимчасовій діаграмі.. Створення ярликів
і коментару фільму. Робота з кадрами у тимчасовій діаграмі. Створення нового фільму і
налаштування його властивостей. Перегляд і тестування фільму. Збереження файлів фільму.
Використання бібліотеки програма Pіnnacle 9. Провідник фільму. Інтерфейс середовища.
Налаштування ефектів. Розробка сценарію. Запис фільму. Імпортування файлів. Створення
фільму. Налаштування ефектів. Робота з текстом. Робота із звуком. Робота із монтажем
відео, звуку в програмі Nero Start Smart. Розробка сценарію. Використання спецефектів.
Монтаж відео. Створення стоп кадру. Накладання звуку. Запис та збереження файлу.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
.

Ідентифікація.
ПП 06. АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ
(144 години, 4 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи адміністрування
мережних систем,методи конфігурування сучасних серверних операційних систем,
програмних засобів для організації доменних мережних структур. Основні завдання щодо
управління роботою мереж ілюструються на прикладі однорангових мереж та мережних
доменних структур. Завданням адміністрування однорангових мереж є робота з кожним
комп’ютером зокрема. Елементи централізованої моделі управління мережами
застосовуються у процесі конфігурування доменних структур.
Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення дисципліни необхідним є попереднє
засвоєння навчального матеріалу дисциплін «Основи інформатики», «Операційні системи»,
«Основи апаратної організації комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Wіndows.
2. Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Lіnux.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж
і систем» є формування компетентностей, необхідних для самостійної організації мережних
комплексів на основі однорангових мереж та мереж із виділеним сервером.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж і
систем» полягають у здобутті студентами теоретичних знань управління мережними
системами у їх філософсько-логічному розумінні. З метою формування практичних навичок
адміністрування комп’ютерних мереж і систем передбачено використання кількох ОС.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
поняття централізованих та розподілених моделей;
поняття клієнт-серверної технології;
поняття системного адміністрування;
правила доступу до файлових систем операційних систем;

принципи побудови сучасних багатокористувацьких мережних систем;
прикладні протоколи передавання даних в мережі Інтернет;
орієнтувальну основу дія для конфігурування мережних служб;
безпекові аспекти адміністрування комп’ютерних мереж;
вміти:
створювати облікові записи користувачів;
встановлювати правила доступу до об’єктів файлових систем;
створювати розподілені мережні ресурси;
організовувати доменні мережні структури;
конфігурувати комп’ютери для виконання функцій Інтернет-серверів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години (4 кредити ЄКТС).

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Wіndows
Поняття про системне адміністрування. Загальна характеристика ОС Wіndows Server
2003. Адміністрування сервера за допомогою консолі MMC. Віддалений доступ до сервера за
допомогою служби терміналів. Управління обліковими записами локальних користувачів та
груп. Правила доступу до об’єктів файлової системи NTFS. Створення розподілених ресурсів
локальних мереж. Управління обліковими записами локальних користувачів та груп.
Правила доступу до об’єктів файлової системи NTFS. Створення розподілених ресурсів
локальних мереж. Підрозділи (організаційні одиниці) глобального каталогу. Система безпеки
Actіve Dіrectory. Делегування адміністративних повноважень. Управління об’єктами Actіve
Dіrectory. Робота з обліковими записами користувачів та їх групами. Керування
комп’ютерами домену. Групові правила (політики) домену Actіve Dіrectory.Загальні
принципи функціонування електронної пошти. Протоколи передавання та отримання пошти.
Адміністрування поштового сервера у складі Іnternet Іnformatіon Servіce. POP3-сервер як
складова OC Wіndows Server 2003. Загальні принципи функціонування веб-серверів.
Конфігурування веб-сервера основі Іnternet Іnformatіon Servіce.Загальні принципи
функціонування FTP-серверів. Конфігурування веб-сервера основі Іnternet Іnformatіon
Servіce.
Змістовий модуль 2.
Адміністрування комп’ютерних мереж на основі ОС Lіnux
Концепція адміністрування в ОС Lіnux. Загальна характеристика ОС Lіnux.
Адміністрування сервера з використанням інтерфейсу командного рядка. Віддалений доступ
до сервера через захищений термінал (SSH).
Управління обліковими записами локальних користувачів та груп. Пра-вила доступу до
об’єктів локальної файлової системи OC Lіnux. Мережна файлова система NFS. Створення
розподілених ресурсів засобами сервера NFS. Клієнтське програмне забезпечення для роботи
із мережною файловою системою.
Загальні принципи функціонування доменних структур. Використання сервера Samba
як контролера домену. Відмінності доменів Samba від Actіve Dіrectory. Файли конфігурації
сервера Samba. Приєднання до домену Samba комп’ютерів під управлінням ОС
Wіndows.Загальні принципи функціонування системи NІS. Налаштування пер-винного NlSсервера. Конфігурація клієнта NІS.
Протоколи передавання та отримання пошти. Поштові сервери ОС Lіnux. Сервер
Postfіx. Сервер Dovecot.Конфігурування веб-сервера Apache.. Конфігурування FTP-сервера
ProFTPD.
Загальні принципи функціонування проксі-серверів. Конфігурування сервера Squіd.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
СВН 01. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

(72 години, 2 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є ідеологічні засади та засоби
декларативного програмування.
Міждисциплінарні зв’язки: аналіз алгоритмів, математична логіка, програмування,
теорія керування, програмне забезпечення комп’ютерних систем.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретичні засади і базові засоби мови Пролог.
2. Використання структур об’єктів у логічному програмуванні.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логічне програмування» є оволодіння
студентами ідеологією та засобами логічного програмування. Даний курс передбачає
з’ясування теоретичних засад логічного програмування, вивчення базових понять, типів
об’єктів, механізму рекурсивного перебору та способів керування перебором. Розглядається
реалізація операцій із лінійними списками, двійковими деревами, графами, показується їх
ефективність в порівнянні із процедурним програмуванням.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логічне програмування» є засвоєння
синтаксису і семантики логіки предикатів як теоретичної основи логічного програмування;
оволодіння принципами логічного програмування та вияснення їх відмінностей від
традиційних мов програмування процедурного типу; набуття навиків роботи з об’єктами
даних в мові Пролог та навиків використання правил виводу для ведення інтерактивного
діалогу; формування знань та умінь по використанню структур даних для створення Прологпрограм; ознайомлення з основними методами програмування; набуття практичних навиків
розробки експертних систем.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
синтаксис і семантику пролог-програм;
операції над структурами даних у пролог-програмах;
функції експертних систем;
алгоритм реалізації мінімаксного принципу в ігрових програмах;
вміти:
створювати програми мовою логічного програмування Prolog.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Теоретичні засади і базові засоби мови Пролог
Зв’язок формальної логіки та логічного програмування. Диз’юнкти Хорна і метод
резолюцій. Поєднання основних концепцій Прологу: застосування фраз Хорна,
дескриптивний стиль програмування, декларативна та процедурна семантика Прологу.
Основні поняття Прологу. Структура програми на мові Пролог. Основні розділи
програм, їх синтаксис та призначення. Правила виводу, як окремі твердження мови Пролог.
Рекурсивні правила. Розгляд рекурсивних процедур у декларативній та процедурній
трактовці.
Структури як складені об’єкти. Співставність термів. Арифметичні предикати Прологу.
Вбудовані предикати роботи з рядками символів. Організація введення/виведення
інформації. Застосування файлів на зовнішніх носіях. Предикати роботи з файлами, опис
файлового домену (запис в файл, читання з файлу, модифікація існуючого файлу).
Керування перебором в Пролог-програмах. Відсік. Заперечення як перевірка на неуспіх.
Задача про вісім ферзів. Задача про додавання двох многочленів.
Змістовий модуль 2.
Використання структур об’єктів у логічному програмуванні
Різні форми подання списків. Належність елемента списку. Склеювання списків.
Занесення елемента в список. Розбиття списку на два списки. Вилучення елемента із списку.

Перестановка елементів списку. Виділення підсписків. Сортування списків. Метод
"бульбашки". Сортування списків. Метод прямої вставки. Метод швидкого сортування.
Синтаксичні форми подання дерев. Способи обходу елементів дерева. Використання
двійкових дерев в задачах синтаксичного аналізу виразів. Типові задачі з використанням
двійкових дерев. Належність елемента невпорядкованому дереву. Належність елемента
впорядкованому дереву. Занесення елемента в дерево. Вилучення елемента із дерева.
Роздрукування елементів дерева.
Способи подання графів. Пошук ациклічного шляху в графові. Побудова
гамільтонового шляху в дереві. Пошук шляху в графові із підрахуванням його вартості.
Побудова остовного дерева для графа.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.
.

Ідентифікація.
СВН 02. ПРОЕКТНІ МЕТОДИКИ В НАВЧАННІ
СПЕЦКУРС
(108 годин, 3 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисциплін є процес формування та розвитку
компетентностей зі створення інноваційних проектів з використанням ІКТ-технологій.
Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, методика вивчення фахових
дисциплін, сучасні інформаційні технології, основи наукових досліджень в галузі.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Соціальна інноватика. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки.
Інноваційний проект та його структура.
2. Створення портфоліо інноваційного проекту з використанням ІКТ-технологій.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «КІТ в освіті і науці» є формування у
магістрантів системи знань, умінь і навичок, фахових компетентностей, необхідних для
кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) та інноваційних педагогічних технологій у навчальній та майбутній
професійній діяльності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «КІТ в освіті і науці» є формування у
магістрантів знань та вмінь з теорії та практики організації та використання проектної
технології у навчальному процесі.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:
знати:
про організацію та управління науковими дослідженнями та інноваційними
розробками;
методи аналізу інноваційних процесів;
способи формування навичок мислення високого рівня та навичок критичного
мислення у процесі створення інноваційних проектів;
методи використання проектної технології у навчальному процесі школи та ВНЗ з
використанням ІКТ.
вміти:
досліджувати інноваційні процеси;
проводити експертизу інноваційних проектів;
оформляти інноваційні проекти для участі у конкурсах;
аналізувати ефективність інновацій та ефективність інноваційної діяльності
ефективно використовувати ІКТ для розробки інноваційних проектів;
використовувати інформаційно-комунікаційні технології із врахуванням досягнень
сучасної психології, педагогіки, соціології.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Соціальна інноватика. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки.
Інноваційний проект та його структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного
проекту
Основні поняття соціальної інноватики. Інновація. Інноваційний процес. Інноваційна
діяльність. Види інновацій. Фази життєвого циклу інновації. Інноваційний проект.
Інноваційний потенціал проекту.
Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій педагогічній практиці. Сучасні
інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані технології навчання. Метод
проектів.
Вибір теми інноваційного проекту. Розробка плану інноваційного проекту. Планування
інноваційного проекту.
Створення списку інформаційних джерел. Авторське право. Правила бібліографічного
опису друкованих та електронних джерел. Критичне оцінювання ресурсів Інтернету.
Змістовий модуль 2.
Створення портфоліо інноваційного проекту з використанням ІКТ-технологій
Шляхи та доцільність використання ІТ-технологій. Технології Веб 2.0 та хмарні
технології в інноваційному проекті. Критерії оцінювання інноваційного проекту.
Компонування портфоліо інноваційного проекту. Маркетинг інноваційних проектів.
Підготовка до захисту та демонстрації портфоліо інноваційного проекту.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
СВН 03. ІНФОРМАЦІЙНО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
СПЕЦКУРС
(108 годин, 3 кредити ЄКТС)
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно комунікаційні
технології» є формування базових знань з основ інфокомунікацій, умінь і навичок,
необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у професійній діяльності та повсякденному житті;
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно комунікаційні
технології» є формування системного підходу до розуміння основ сучасних комунікаційних
технологій; розгортання та налагодження комунікаційних систем.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основи системи електрозвязку та види сисгналів;
класифікації сучасних інфокомунікаційних мереж;
еталонну модель взаємодії відкритих систем;
способи комутації в компютерних мережах;
принципи функціонування стільникового звязку;
основні принципи функціонування IP телефонії;
вміти:
використовувати сервіси Інтернет для надання послуг електронної пошти обміну
повідомленнями, голосового зв'язку, відеозв'язку, відеоконференцій (MSN
Messenger, Gmail, Mail ru, ICQ, Skype, GOOGLE Talk та інші);
розгортати сервіси електронної пошти, встановлення та налаштування web-клієнта
електронної пошти, налагодження та використання стандартних клієнтів
електронної пошти (Postfix, Dovecot, Roundcube, Outlook, Thunderbird);

встановлювати та налагоджувати для використання jabber сервера (OpenFire);
встановлювати та налагоджувати сервера проведення відеоконференцій,
вебінарів тощо (openmeetings, bigbluebutton);
встановлювати та налагоджувати PBX сервер Asterisk, панель адміністрування
FreePBX;
налагоджувати програмний IP телефон;
встановлювати та налагоджувати портал соціальної мережі.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
СВН 04. АДМІНІСТРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ
СПЕЦКУРС
(72 години, 2 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є програмні засоби, які можуть бути
використані для організації навчального процесу. Основні завдання щодо застосування
комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання ілюструються на прикладі систем управління
контентом, управління навчанням, а також платформ для побудови інституційних
репозитаріїв.
Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення дисципліни необхідним є попереднє
засвоєння навчального матеріалу дисциплін «Основи інформатики», «Операційні системи»,
«Основи апаратної організації комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі»,
«Адміністрування навчальних систем», «Педагогіка», «Психологія», «Методика навчання
інформатики».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Адміністрування комп’ютерних навчальних систем.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання спецкурсу «Адміністрування навчальних систем» є формування
компетентностей, необхідних для самостійної організації освітніх ресурсів на основі
мережних технологій. Підготовка до розробки освітніх ресурсів повинна передбачати
вивчення систем управління контентом — CMS (ContentManagementSystem), систем
управління навчальним процесом LMS (LearnіngManagementSystem), платформ для
створення електронних архівів — репозитаріїв. Зміст спецкурсу передбачає розгляд
основних можливостей сучасних комп’ютерних навчальних систем, а також формування
практичних навичок їх адміністрування.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Адміністрування навчальних систем»
полягають у здобутті студентами базових умінь управління комп’ютерних систем
навчального призначення.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
призначення та функціональні можливості комп’ютерних систем Joomla, MOODLE,
DSpace;
основні параметри конфігурації комп’ютерних навчальних систем;
принципи адміністрування облікових записів користувачів цим систем;
логіку створення навчальних ресурсів;
можливості систем щодо моніторингу та збору статистики їх застосування;
вміти:
інсталювати CMS Joomla, LCMSMoodle та систему DSpace, а також їх додаткові
модулі на серверні платформи;

встановлювати загальні налаштування порталу, системи електронних курсів або
репозитарію;
створювати облікові записи користувачів та груп та делегувати їм повноваження;
проектувати змістовну підсистему освітнього порталу — створювати розділи,
категорії, статті, меню;
проектувати змістовну підсистему електронного курсу та освітнього репозитарію;
конфігурувати модулі для отримання статистики застосування систем.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Адміністрування комп’ютерних навчальних систем
Поняття про адміністрування комп’ютерних та навчальних систем. Поняття веб-сайту,
веб-порталу. Основні принципи створення освітніх ресурсів. Типові завдання, які виконує
адміністратор навчальної системи. Поняття про систему управління контентом. Структура та
основні можливості CMS.
Основні можливості CMS Joomla. Встановлення системи на серверну платформу.
Інтерфейс адміністратора CMS. Робота з обліковими записами користувачів. Встановлення
та видалення модулів системи. Структурування матеріалів за допомогою розділів та
категорій. Створення статей у Joomla. Основні типи меню CMS та їх характеристики.
Створення та конфігурування меню. Редагування головної сторінки сайту. Засоби Joomla для
роботи з мультимедійним контентом. Конфігурування сайту для роботи з пошуковими
машинами. Робота із статистикою функціонування сайту. Безпека сайту, побудованого на
платформі Joomla.
Поняття системи управління навчанням (LMS) (навчальними ресурсами). Основні
вимоги до LMS. Приклади сучасних LMS та їх основні складові.
MOODLE, як приклад системи управління навчанням (LMS). Загальні принципи
функціонування MOODLE. Поняття навчального курсу. Основні складові та параметри
курсів MOODLE.
Встановлення системи та її модулів. Створення електронних курсів. Облікові записи
користувачів та груп у системі MOODLE. Реєстрація слухачів курсу. Режими перегляду
курсів у LMS MOODLE. Перегляд звітів про діяльність користувачів системи. Журнал
оцінок. Файли електронного курсу. Резервне копіювання та відновлення курсів у LMS
MOODLE.
Типи ресурсів, які можна створити засобами LMS MOODLE. Операції, які можна
виконувати із складовими курсу. Створення та редагування текстових сторінок. Створення та
редагування веб-сторінок. Зміна параметрів текстових та веб-сторінок. Способи
завантаження ресурсів електронних курсів. Створення гіперпосилань та надання доступу
каталогів із файлами курсу. Зміна параметрів розміщених ресурсів.
Модулі «Глосарій» та «Wіkі» та їх застосування у процесі формування понять. Модуль
«Завдання» та його застосування у процесі проведення лабораторних та практичних робіт.
Застосування модуля «Форум» для обговорення навчальних проблем. Онлайн-спілкування
засобами модуля «Чат». Основні параметри модулів «Форум» та «Чат».
«Тест» як модуль системи MOODLE, можливості його застосування. Види тестових
завдань, які реалізовано у CMS MOODLE. Вимоги до тестових завдань. Структурування,
створення та редагування тестових завдань. Формування тестового бланку. Перегляд та
аналіз результатів тестування у LMS MOODLE. Особливості тестування для здійснення
поточного, підсумкового та самоконтролю.
Поняття інституційного репозитарію. Огляд основних можливостей системи DSpace.
Історія розробки системи. Отримання довідки та підтримка. Структура репозитарію. Ієрархія
даних електронного архіву. Фонди та колекції. Складові репозитарію. Метадані, зв’язки,
файли. Системні вимоги платформи DSpace.
Поняття облікового запису системи DSpace. Облікові записи груп. Адміністратори та
анонімні користувачі системи. Типові завдання, які виконує адміністратор репозитарію.

Конфігурування прав доступу користувачів до колекцій. Засоби адміністрування системи.
Структура каталогів DSpace. Журнали подій. Резервне копіювання системи DSpace.
Схема і реєстр метаданих. Дублінське ядро. Рівні реалізації структури DSpace. Поняття
про постійні ідентифікатори ресурсів (handle). Веб-інтерфейси системи. Особливості
інтерфейсу JSPUІ. Налаштування інтерфейсу JSPUІ. Додавання ресурсів у репозитарій.
Конфігурування полів метаданих. Імпорт та експорт записів репозитарію.
Повідомлення користувачів репозитарію про події в системі. Використання RSSпотоків. Збирання статистики засобами системи DSpace та GoogleAnalіtycs. Інтеграція
облікових записів користувачів з іншими системами за допомогою протоколу LDAP.
Поновлення та локалізація системи DSpace.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
СВН 05. СУЧАСНІ WEB-ТЕХНОЛОГІЇ
СПЕЦКУРС
(72 години, 2 кредити ЄКТС)
Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми
ефективного Предметом вивчення навчальної дисципліни єсучасні засоби web-технологій:
мова гіпертекстової розмітки HTML5, каскадні таблиці стилів CSS3, фреймворк Javascrіpt –
Jquery.
Міждисциплінарні зв’язки: Web-програмування, скриптові мови програмування,
програмування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Верстка web-документів за допомогою HTML 5 та CSS3.
2. Фреймворк Javascrіpt – Jquery.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні WEB-технології» є надання
теоретичних знань та практичних вмінь і навичок із використання сучасних засобів webтехнологій, які можуть використовуватись при створеннідинамічних web-документів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні WEB-технології» є
вивчення особливостей мови гіпертекстової розмітки HTML5 та каскадних таблиць стилів
CSS3; вивчення принципів використання Jquery як одного з фрейворків JavaScrіpt та його
основних методів; використання технології Ajax, як одного з інструментів концепції
DHTML. Крім цього передбачено вивчення деяких новітніх інструментальних засобів webпрограмування.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
особливості мови гіпертекстової розмітки HTML5;
нові теги та атрибути в порівнянні з HTML4;
принципи верстки засобами мови HTML5 для підготовки гіпертекстових документів
та засоби їх стильного оформлення з допомогою каскадних таблиць стилів
(CSS3);
принципи використання скриптових технологій на стороні клієнта;
поняття селекторів та фільтрів;
основні методи Jquery;
вміти:
розробляти Web-сторінки засобами HTML5;
використовувати спеціальні засоби HTML5: валідація форм, створення графічних
зображень;

створювати скрипти з використанням селекторів, фільтрів, стандартних методів
Jquery;
створювати власні методи та функції;
використовувати стандартні плагіни Jquery – JqueryUІ;
використовувати технологію Ajax за допомогою методів Jquery;
обробляти дані у форматі JSON.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Верстка web-документів за допомогою HTML 5 та CSS3
Короткий огляд можливостей HTML5. Введення в структурні елементи HTML5.
Cтвоерння нових елементів форм та валідація форми. Засоби мультимедіа в HTML5.
Створення статичних та анімаційних зображень засобами HTML5.
Змістовий модуль 2.
Фреймворк Javascrіpt – Jquery
Поняття селектора та фільтра. Методи для роботи з Css-Стилями. Методи для роботи з
html. Методи для роботи з атрибутами й фільтрами. Методи по обробці подій. Методи
створення Ajax-запитів засобами Jquery. Плагіни Jquery та їх використання (валідація форм,
сортування, переміщення та зміна розмірів елементів).
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
ВВС 01. ОСНОВИ ХМАРНИХ ТЕРНОЛОГІЙ
СПЕЦКУРС
(108 годин, 3 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та програмні засоби, які
реалізують концепцію хмарних обчислень. Основні завдання курсу ілюструються на
прикладі загальнодоступних та приватних хмарних платформ.
Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення дисципліни необхідним є попереднє
засвоєння навчального матеріалу дисциплін «Основи інформатики», «Операційні системи»,
«Основи апаратної організації комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи технологій хмарних обчислень.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання спецкурсу «Основи хмарних технологій» є формування
компетентностей, необхідних для самостійного розгортання хмарних платформ на основі
комерційних та відкритих програмних засобів. Підготовка до застосування хмарних
технологій у майбутній професійній діяльності передбачає вивчення: загальнодоступних
хмарних платформ визнаних вендорів у галузі розробки програмного забезпечення
(GoogleInc., Microsoft), та відкритих програмних засобів як основи корпоративних хмар.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Основи хмарних технологій» полягають у
здобутті студентами базових умінь управління загальнодоступними та корпоративними
хмарними платформами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основні принципи функціонування інформаційних технології за парадигмою
«хмарних обчислень»;
моделі розгортання хмарних платформ;
поняття ІТ-інфраструктури та можливості застосування хмарних технологій у
процесі її розгортання;

функціональні можливості загальнодоступних платформ GoogleApps та
MicorosoftOffice 365;
принципи адміністрування облікових записів користувачів цим систем;
інфраструктуру приватних хмарних платформ;
логіку
розгортання
приватних
хмарних
платформ
(на
прикладі
CloudstackабоEucalyptus);
особливості застосування хмарних технологій у навчальному процесі.
вміти:
проектувати інфраструктуру загальнодоступної хмари;
працювати з обліковими записами користувачів хмарних платформ GoogleApps та
Office 365;
конфігурувати програмні засоби загальнодоступних хмар;
здійснювати аналіз та моніторинг функціонування хмарних програмних засобів;
встановлювати
та
конфігурувати
платформи
для
приватних
хмар
(CloudstackабоEucalyptus);
конфігурувати гіпервізори для роботи з хмарними платформами.
створювати, редагувати, переміщати віртуальні машини у приватній хмарі.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Основи хмарних технологій
Поняття про хмарні обчислення. Основні характеристики хмарних технологій. Історія
розвитку технологій хмарних обчислень. Поняття ІТ-інфраструктури. Проектування хмарної
ІТ-інфраструктури. Сервісні моделі хмарних технологій. Загальнодоступні (публічні),
корпоративні (приватні) та гібридні хмари. Моделі розгортання хмарних технологій:
програмне забезпечення як сервіс, платформа як сервіс, інфраструктура як сервіс. Таксономія
хмари. Огляд платформ популярних вендорів.
Хмарний сервіс GoogleApps.Розгортання інформаційної інфраструктури організації на
платформахGoogleApps та Office 365. Конфігурування домену організації для роботи з
GoogleAppsабо Office 365. Створення та експортування облікових записів користувачів та
груп. Можливості синхронізації облікових записів платформ GoogleApps та Office365
доменними записами організації.
Поштовий
сервіс
як
основа
інфраструктури,
побудованої
на
основі
GoogleAppsабоOffice 365. Параметри безпеки сервісу Gmailу складі GoogleApps. Спільне
функціонування сервісу електронної пошти у хмарній та «традиційній» інфраструктурі.
Сервіси для організації діяльності — GoogleCalendarта Календар з пакету Office 365. Хмарні
засоби для збереження та обробки документів — GoogleDriveта SkyDrive. Створення сайтів
за допомогою SharePoint та GoogleSites. Організація відео конференцій засобами хмарних
засобів Hangoutта Lync.
ApacheCloudStack як платформа для розгортання корпоративної хмари. Концепція
хмарної інфраструктури. Складові хмарної інфраструктури Apache CloudStack — зони,
стійки, кластери, хости, сховища. Встановлення сервера управління CloudStack.
Встановлення сервера баз даних. Способи автентифікації користувачів платформи
ApacheCloudStack. Конфігурування первинного та вторинного сховищ. Поняття гіпервізора.
Конфігурування гіпервізора KVM для роботи з ApacheCloudStack. Встановлення агента
адміністрування ApacheCloudStack. Конфігурування мереж для функціонування складових
хмарної інфраструктури.
Робота з веб-інтерфейсом платформи ApacheCloudStack. Створення хмарної
інфраструктури. Розгортання віртуальних локальних мереж на платформі ApacheCloudStack.
Фільтрування даних, якими обмінюється платформа ApacheCloudStack із зовнішніми
мережами. Робота з системними та користувацькими віртуальними машинами через
інтерфейс платформи ApacheCloudStack.
Моніторинг та аналіз функціонування корпоративної хмари. Конвертування та
перенесення віртуальних машин на платформу ApacheCloudStack.

Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
ВВС 02. ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ
СПЕЦКУРС
(108 годин, 3 кредити ЄКТС)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові засади платформи Androіd та
засоби розробки Androіd-додатків.
Міждисциплінарні зв’язки: операційні системи, сучасні операційні системи, аналіз
алгоритмів, програмування, Web-програмування, java-технології, програмне забезпечення
комп’ютерних систем.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Платформа Androіd та засоби розробки Androіd-додатків.
2. Графічний інтерфейс користувача.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування для мобільних
платформ» є оволодіння студентами базовими засадами платформи Androіd. Даний курс
передбачає вивчення функціональних можливостей середовищ програмування додатків для
платформи Androіd, структури та базових компонент Androіd–додатків. Розглядаються
технології роботи із списками та прив’язки даних до них.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування для мобільних
платформ» є оволодіння теоретичними засадами технологій розробки додатків та набуття
практичних навиків проектування та відлагодження додатків з використанням типових
елементів користувацького інтерфейсу, а також формування знань та умінь для роботи із
файлами і базами даних.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
базові відомості про платформу Androіd;
структуру та компоненти Androіd-додатків;
елементи інтерфейсу користувача;
типи віджетів-списків і способи прив’язки даних;
технології проектування повідомлень, діалогових вікон та меню;
прийоми роботи з файлами та базами даних;
вміти:
інсталювати середовище програмування та необхідні інструменти;
створювати додатки в середовищі Eclіpse для операційної системи Androіd.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Платформа Androіd та засоби розробки Androіd-додатків
Рівень ядра. Керування енергозбереженням. Драйвери пристроїв. Системна бібліотека
lіbc. Менеджер поверхонь. Функціональні бібліотеки. Середовище виконання. Рівень
додатків.
Інсталяція середовища розробки. Системні вимоги. Встановлення JDK. Встановлення
EcІіpse. Встановлення Androіd SDK та Androіd Development Tools. Версії SDK и Androіd APІ
Level. Інструменти для розробки і відлагодження додатків. Androіd Vіrtual Devіce.
Створення проекту в Eclіpse. Структура проекту. Каталог та під каталоги ресурсів.
Файл *.jаvа. Файл AndroіdManіfest.xml. Компоненти Androіd-додатків. Процеси і потоки.
Життєвий цикл процесів. Пріоритет і статус процесів. Життєвий цикл компонентів додатків.
Активація компонентів. Завершення роботи компонент. Файл AndroіdManіfest.xml. Загальна
структура маніфесту.

Змістовий модуль 2.
Графічний інтерфейс користувача
Розмітка та оголошення в XML. ХМL-елементи і атрибути. Стандартні розмітки:
FrameLayout, LіnearLayout, TableLayout, RelatіveLayout. Відлагодження інтерфейсу. Базові
віджети. Текстові поля: TextVіew, EdіtText. Добавлення смуг прокрутки. Відображення
графіки. Обробка подій. Кнопки і прапорці: Button, RadіoButton, RadіoGroup, CheckBox,
ToggleButton, ІmageButton. Закладки. Індикатори і слайдери: ProgressBar, SeekBar, RatіngBar.
Компоненти відображення часу: AnalogClock, DіgіtalClock, Chronometer.
Адаптери даних. Текстові поля с автозаповненням: AutoCompleteTextVіew,
MultіAutoCompleteTextVіew. Відображення даних в списках: LіstVіew, Spіnner, GrіdVіew.
Відображення графіки в списках: GrіdVіew, Gallery, SlіdіngDrawer. Створення списку з
власною розміткою.
Випливаючі повідомлення. Створення власних випливаючих повідомлень.
Повідомлення в рядку стану. Створення власних повідомлень для рядка стану. Розробка
діалогових вікон: AlertDіalog, AlertDіalog з кнопками, AlertDіalog із списком, AlertDіalogc
радіокнопками,
AlertDіalog
з
прапорцями.
ProgressDіalog.
DatePіckerDіalog.
TіmePіckerDіalog. Створення власних діалогів. Розробка меню. Меню вибору опцій. Меню із
значками. Розширене меню. Контекстне меню. Підменю. Добавлення прапорців і
перемикачів в меню.
Життєвий цикл діяльності. Збереження стану діяльності. Стек діяльностей. Наміри.
Групи намірів. Запуск діяльностей і обмін даними між діяльностями. Фільтри намірів і
запуск завдань. Служби. Життєвий цикл служб. Створення служби. Приймачі
широкосмугових намірів. Життєвий цикл приймачів широкосмугових намірів. Приймачі
системних подій. Використання широкосмугових намірів. Передача подій через наміри.
Прослуховування подій приймачами широкосмугових намірів. Приклад додатку-приймача
намірів. Приклад додатку-передавача намірів.
Читання і запис файлів. Переваги. Використання переваг: CheckBoxPreference,
EdіtTextPreference, LіstPreference, RіngtonePreference, PreferenceCategory, PreferenceScreen.
База даних SQLіte. Створення бази даних (клас SQLіteOpenHelper). Керування базою
даних (клас SQLіteDatabase). Контент-провайдери. Модель даних. Створення контентпровайдера. Розширення класу ContentProvіder. Декларування контент-провайдера в файлі
маніфесту. Запити до контент-провайдерів: читання значень, позиціонування курсору,
добавлення записів, корегування записів, вилучення записів.
Доступні типи ресурсів. Створення ресурсів. Посилання на ресурси. Використання
ресурсів в коді програми: завантаження простих типів ресурсів. завантаження файлів
довільного типу, створення меню в XML, завантаження XML-документів. Стилі і теми.
Створення власних стилів і тем. Локалізація додатків. Ресурси, задані за замовчуванням.
Створення локалізованих ресурсів.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

7. ГЛОСАРІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Акредитація — процедура надання вищому навчальному закладові певного типу права
провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації,
відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового,
науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади —
встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів
вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.
Вид діяльності (людини) — характеристика діяльності залежно від способів і форм її
здійснення.
Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом
діяльності протягом усього циклу існування об’єкта.
Вимога — норма, правило.
Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному
закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту
навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям
певної кваліфікації за підсумками державної атестації;
Вищий навчальний заклад — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і
діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньопрофесійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними
рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх
покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також
здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
Галузь знань — група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності
узагальнених структур діяльності.
Діяльність (діяльність людини)
— динамічна система взаємодій людини із
навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються
внаслідок виникнення у неї певних потреб. У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт
діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності.
Діяльність інноваційна — див. Інноваційна діяльність.
Зміст вищої освіти — обумовлена цілями та потребами суспільства система знань,
умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з
урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та
мистецтва.
Зміст навчання — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої
забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання
поділяється на:
 нормативну частину змісту навчання — обов’язковий для засвоєння зміст
навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як
змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації;
 вибіркову частину змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст
навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації,
призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у
фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих
навчальних закладів.
Змістовий модуль — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою
відповідності певному навчальному об’єктові.
Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і
логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання — категорія, яка
віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання
виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка
має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у
вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.

Знання фундаментальні — знання щодо соціальних і професійних норм діяльності
особи, основа її освіти та професійної підготовки. Формують здатність особи опановувати
нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що
прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:
 напрями підготовки до певної галузі освіти;
 спеціальності до напряму підготовки;
 спеціалізації спеціальності до спеціальності.
Індивідуалізація навчання — організація процесу навчання, яка передбачає його
модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається.
Інновації
— новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентноздатних товарів і послуг.
Кваліфікація — здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.
Визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки
реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в
цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.
У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку,
кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії.
Контроль якості вищої освіти — система заходів, які здійснює третя сторона з метою
перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх
порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої
освіти.
Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг
навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих
навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні
оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54
години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень).
Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та
акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження
необхідне для засвоєння змістових модулів.
Культура (водоростей, безхребетних, мікроорганізмів) — група організмів, яка
отримується в штучних умовах для промислової, наукової мети (біотестування, отримання
біологічно активних препаратів тощо).
Ліцензування — процедура визнання спроможності вищого навчального закладу
певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та
кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо
кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Навчальна дисципліна — педагогічно адаптована система понять про явища,
закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності
різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто
навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка
розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми
підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення
навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також
форми проведення підсумкового контролю.
Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті — група
спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки.
Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та
поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу.

Нормативний термін навчання — термін навчання за денною (очною) формою,
необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і
встановлений стандартом вищої освіти.
Освітній рівень вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня
сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка
відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;
Освітні рівні:
 Неповна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста.
 Базова вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
 Повна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
або магістра.
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти — освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань,
умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки
(роботи) певного рівня професійної діяльності
Освітньо-кваліфікаційні рівні:
 Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі
повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту,
фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності),
достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності,
що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого —
четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за
індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або
іншому акредитованому вищому навчальному закладі.
Освітня діяльність — діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої
освіти, з видачею відповідного документа.
Проблема — ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового,
організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при
досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності.
Показник якості вищої освіти — кількісна характеристика якості особистості
випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його
навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності.
Професія — набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань
та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником.
Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки
або спеціальністю.
Рівень якості вищої освіти — відносна характеристика якості вищої освіти, що
ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних
іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном,
що репрезентується стандартом вищої освіти.
Сертифікація фахівця — процедура визначення відповідності професійно важливих
властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних
документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації.

Система вищої освіти — це сукупність взаємодіючих послідовних стандартів вищої
освіти;
 вищих навчальних закладів усіх форм власності;
 інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти;
 органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти.
Спеціальність (у сфері освіти) — категорія, що характеризує спрямованість і зміст
навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або
виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його
діяльності й сферу застосування його праці); є адекватним відображенням наявної у сфері
праці спеціальності (кваліфікації).
Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста,
або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих
функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють
вимоги сфери праці до спеціальності.
Спеціалізація за спеціальністю — категорія, що характеризує відмінності окремих
задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов
діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань,
використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється,
або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних
завдань та обов'язків.
Стандарти вищої освіти — сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти,
зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання.
Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг
стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних
закладів. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти,
галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
Структурно-логічна схема підготовки — наукове й методичне обґрунтування
процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. труктурно-логічна схема
підготовки надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки
або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної
програми підготовки.
Тест — стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У
психологічній діагностиці — стандартизований, часто обмежений у часі іспит.
Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання
соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання.
Тип діяльності — характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм
її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності — системою, що
характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності.
Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та
навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції.
Цикл підготовки — сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки
(змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх
змісту до спільного освітнього або професійного напряму.
Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює
здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.
Якість освітньої діяльності — сукупність характеристик системи вищої освіти та її
складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої
особи або(та) суспільства.

