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4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Кафедра комп’ютерних технологій розташована в корпусі інженернопедагогічного факультету. В розпорядженні кафедри знаходяться приміщення
загально площею 261 м2. з них навчальні лабораторії 230 м2. та одне
приміщення площею 31 м2. для працівників кафедри.
Для проведення навчального процесу обладнано 5 комп’ютерних класів із
загальною кількістю комп’ютерів 79 а саме:
–
лабораторія комп’ютерної графіки (ауд. 205) – 15 комп’ютерів;
–
лабораторія технічних засобів навчання (ауд. 215) – 10 комп’ютерів;
–
лабораторія комп’ютерних систем та мереж (ауд. 216) – 12
комп’ютерів;
–
лабораторія ім. проф. М. О. Корчемного (ауд. 220) – 12
комп’ютерів;
–
лабораторія систем автоматизованого проектування(ауд. 233) – 30
комп’ютерів.
В лабораторіях кафедри використовується ліцензоване програмне
забезпечення фірми Microsoft, а саме: операційні системи Windows XP а також
Windows 2003, пакет Microsoft Office, для науково-дослідної роботи викладачів
та аспірантів кафедри програмні пакети AutoCAD 2010, MATLAB, SolidWorks
та ін.
Всі комп’ютери лабораторії кафедри об’єднанні в локальну мережу та
мають прямий вихід до мережі Internet. В розпорядженні кафедри – копіювальні
апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у
навчальній, методичній, науковій діяльності аспірантів, студентів та викладачів
кафедри.
Високий рівень оснащення об'єктів матеріально-технічної бази кафедри
відповідає ліцензійним умовам і дозволяє забезпечити якісну підготовку
фахівців в галузі комп’ютерних технологій
5.
ОСНОВНІ
МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ
І
НАВЧАННЯ,
ЩОВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
В
НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ,
СПОСОБИОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальніі дисципліни кафедри складаються із одного або декількох
залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації
навчального процесу. Заліковий кредит складається із модулів (частин
програми навчальної дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні,
практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик
та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних

завдань, інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності
студентів).
Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента
в КМСОНП полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на
індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на
організацію самоосвіти студента. У структурі навчального навантаження
студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається як один
із основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну
частину його навчального навантаження. Індивідуальна робота студента (ІРС) є
формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як
найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуальноспрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу
діяльність.
Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у
позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням
потреб і можливостей студента.
Консультація – один із видів навчальних занять, який проводиться з
метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні
питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх
практичного застосування (проводяться протягом семестру – поточні
консультації, семестрові, та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У
процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається
діагностичне тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення
ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей,
рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності
прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.
Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчальнодослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має
на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з
нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного
фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і
науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
Магістерська робота – індивідуальне завдання науково-дослідницького,
проектно-конструкторського характеру, яке виконує магістрант на
завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення
теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні
конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних і виробничих
завдань та містить елементи наукової новизни в даній галузі знань або
напрямку практичної діяльності.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі
викладача. Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни
визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними
рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма
навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної
навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та

методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним
обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін
тощо. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинно
передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо).
У процесі вивчення навчальних дисциплін основними методами
контролю знань, умінь та навичок студентів є: усне опитування, письмова та
практична перевірка, автоматизований тестовий контроль. Для визначення
рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують наступні
форми та методи контролю і оцінювання знань: поточний контроль за
змістовими модулями; складання іспиту. Оцінювання навчальних досягнень
студентів з дисципліни кафедри здійснюють відповідно до вимог кредитномодульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є
українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного
поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми
(лекційної, практичної).
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему
дисципліни і модуль в цілому крім того навчальними планами передбачено
складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чотирьох бальну та
стобальну шкалу оцінювання ECTS.
Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за кожну тему
дисципліни і модуль в цілому крім того навчальними планами передбачено
складання іспиту. Для оцінювання знань використовують чотирьох бальну та
стобальну шкалу оцінювання ECTS.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення
лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості до виконання
конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: активність та
результативність роботи протягом семестру над вивченням програмного
матеріалу дисципліни, відвідування занять; виконання завдань на лабораторних
заняттях; виконання завдань поточного контролю.
У процесі оцінювання лабораторних робіт увага приділяється їх якості й
самостійності. Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному
занятті в межах змістового модуля, враховуючи теоретичний матеріал з теми і
виконані практичні завдання.
Іспит може здійснюватися в усній формі за білетами, які містять
теоретичне питання і практичне завдання, або за підсумковим тестовим
завданням, що дає можливість здійснити оцінювання знань усієї дисципліни.
Критерії оцінювання знань за 4-бальною системою за національною
шкалою:
Відмінно
Студент оволодів загальними науково-теоретичними
основами навчання дисциплін біологічного циклу у
навчальних закладах різного рівня акредитації системою
форм, методів і засобів навчання, специфічними
закономірностями процесу навчання біології у
загальноосвітніх навчальних закладах, може чітко
формулювати дефініції, здатний здійснити відбір
предметного змісту та його структурування на основі

Добре

Задовільно

Незадовільно

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

системи науки. Студент має системні глибокі знання
біологічних дисциплін і усвідомлює їх як єдине системне
біологічне знання. Відповідь повна, матеріал викладено у
повній логічній послідовності літературною мовою.
Студент знає програмний матеріал повністю, має практичні
навички в конструюванні змісту навчального матеріалу,
проте допускає дві-три несуттєві помилки які виправлені
самостійно за допомогою викладача
Студент знає основні теми курсу, але його знання мають
загальний характер, має труднощі з наведенням
прикладів при поясненні явищ і закономірностей.
Відповідь містить несуттєві помилки, які не виправлено
після вказівок викладача.
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не
володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не
сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.
Володіння
біологічними
термінами
обмежено,
словниковий запас не дає змогу оформити ідею. Працює
лише за зразком, допускає значні помилки як
біологічного, так і методичного характеру.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
ОцінкаECTS проекту (роботи),
практики

90 – 100

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

0-34

FX

F

відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з
можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

8.КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки0101 Педагогічна освіта

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
Напрям підготовки (для ОКР “Магістр”): 0101 Педагогічна освіта
Професійна орієнтація – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
та виробництві за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)
Предмет: Педагогіка вищої школи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: вивчення основних тенденцій і закономірностей
педагогічних процесів і формування креативного мислення в сфері знань про
розвиток сучасної педагогіки.
Вимоги до знань та вмінь:
Студенти повинні знати: основи загальної педагогіки; дидактичні
принципи організації навчально-виховного процесу; методи навчання та
виховання; методи педагогічного впливу на особистість.
Студенти повинні вміти: застосувати методи та прийоми педагогічного
впливу на особистість; використовувати знання з педагогіки в організації
навчання, управлінні колективом, стимулюванні соціальної активності
особистості; застосувати методи педагогічного дослідження у вивченні та
впровадженні ефективних форм і методів навчання і виховання.
Форма контролю:іспит
Предмет: Психологія вищої школи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:Курс «Психологія вищої школи» сприяє формуванню у
майбутніх науковців і викладачів вищої школи цілісного й системного
розуміння психологічних проблем становлення особистості та професійної
підготовки студентів в умовах вищого навчального закладу. Засвоєння змісту
курсу забезпечує слухачам знання про: психологічні особливості студентського
віку та студентської групи; закономірності професійного становлення фахівця з
вищою освітою; психологічні аспекти організації учбової діяльності та
виховання студентів; психологію професійно-педагогічної взаємодії у системі
«викладач-студент»; психологічні характеристики особистості та професійнопедагогічної діяльності викладача вищої школи. У результаті вивчення курсу
студенти повинні вміти: застосовувати психологічні знання в організації
учбової діяльності та вихованні студентів, а також при вирішенні конкретних
завдань
майбутньої
науково-педагогічної
діяльності;
налагоджувати
оптимальну педагогічну взаємодію зі студентами, конструктивно розв’язувати
можливі міжособистісні конфлікти у взаєминах зі студентами.
Форма контролю:залік
Предмет: Філософія науки
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає
вивчення сутності, структури, історичних особливостей науки та філософськометодологічних проблем наукового знання. Курс покликаний сприяти
глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання, аналізу науки як
специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту;
ознайомити із загальними закономірностями розвитку науки, її структурою,
рівнями, методологією і методами наукового пізнання;формувати у
магістрантів практичні вміння та навики науково-дослідної роботи.
Форма контролю: іспит
Предмет: Іноземна мова за професійним спрямуванням
Статус: за вибором
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Оволодіння такими рівнями мовленнєвої, лінгвістичної
(лексична, граматична, семантична, фонологічна, орфографічна і орфоепічна),
соціокультурної та професійної іншомовних компетенцій, які дозволяють
правильно оформляти необхідні ділові папери для працевлаштування чи
навчання за кордоном, вести наукову дискусію, робити доповідь з теми
власного наукового дослідження та обговорювати питання, що стосуються
сфери професійного інтересу слухача з іноземними колегами; формування
навичок оформлення резюме, супровідного листа, листа-рекомендації, форми
заяви тощо, анотування та реферування прочитаного матеріалу.
Форма контролю:заліки – 9, 10 сем.
Предмет: Інтелектуальна власність
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою курсу є вивчення і систематизація відомостей про
систему правової охорони інтелектуальної власності, що включає об’єкти та
суб’єкти права інтелектуальної власності, структуру державної системи
правової охорони інтелектуальної власності, законодавче поле у цій сфері.
Основні завдання курсу: набуття студентами системи знань
інтелектуальної і промислової власності у винахідницькій та патентноліцензійній роботі, міжнародного співробітництва в області інтелектуальної
власності, авторського права та суміжних прав, а також системи патентної
інформації; навичок у роботі з нормативно-правовими актами, патентною
документацією при оформленні матеріалів заявки на об’єкт промислової
власності, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності а також авторського і
суміжного права; уміння використовувати на практиці нормативно-правові акти
при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої
продукції, проводити патентні дослідження у визначеній галузі науки.
Основні теми курсу: Система інтелектуальної власності. Набуття прав на
об'єкти права інтелектуальної власності. Комерціалізація об'єктів права
інтелектуальної власності. Управління правами інтелектуальної власності.
Захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні поняття
системи інтелектуальної власності, законодавство України та міжнародне
законодавство в сфері інтелектуальної власності, державну систему управління
інтелектуальною власністю.
Студент повинен вміти: оформляти матеріали заявок на винаходи (корисні
моделі), промислові зразки, знаки для товарів і послуг (торговельні марки),
об’єкти авторського права і суміжних прав.
Форма контролю: залік
Предмет: Охорона праці в галузі
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:Мета курсу - сформувати у майбутніх фахівців (спеціалістів та
магістрів) уміння та компетенцій для забезпечення ефективного управління
охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні
нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим
дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти.
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
студенти за відповідними напрямами підготовки, мають бути здатними
вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та
володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:
у науково-дослідній діяльності:
–
готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків,
загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;
–
здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з
визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.
–
у технологічній діяльності:
–
обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
–
участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та
професійних захворювань;
–
розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних
випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.
–
в організаційно-управлінській діяльності:
–
впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення
безпеки праці;
–
здатність та готовність до врахування положень законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та
управлінських функцій;
–
здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим
урахуванням вимог охорони праці;
–
управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві;
–
впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень
з охорони праці у виробничому колективі.
–
у проектній діяльності:

–
розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і
режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних
технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.
–
у педагогічній діяльності:
–
розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці.
–
у консультаційній діяльності:
–
надання допомоги та консультації працівників з практичних питань
безпеки праці;
–
готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.
Форма контролю:залік
Предмет: Нечіткі системи та нейронні мережі
Статус: за вибором
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Мета курсу – сформувати у майбутніх викладачів
професійного навчання систему знань, умінь і навичок для розробки нечітких
систем та нейронних мереж прийняття рішень і управління в різних сферах
діяльності людини.
Основні завдання курсу: вивчення теоретичних основ інтелектуальних
технологій (нечіткої логіки, нейронних і гібридних мереж) і набуття
практичних навичок створення на їх основі систем управління прийняття
рішень в техніці, економіці, освіті на прикладах.
Основні теми курсу: основні поняття нечітких множин, операції над
нечіткими множинами, нечіткі відношення; нечітка лінгвістична змінна. нечіткі
величини, числа та інтервали; основи нечіткої логіки; системи нечіткого
висновку; Процес нечіткого моделювання в середовищі MATLAB; модель
нейрона і архітектура мережі; навчання нейронних мереж; структура нейронних
мереж; застосування нейронних мереж; основи нечітких нейронних мереж;
застосування гібридних мереж.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: базові
архітектури систем нечіткого логічного висновку, нейронних та гібридних
мереж; формування бази правил систем нечіткого висновку, фаззіфікація,
агрегування, активізація, акумуляція, дефаззіфікація; основні алгоритми
нечіткого висновку Мамдані та Сугено; способи адаптації і навчання
одношарової та багатошарової мереж; алгоритми навчання: градієнтні, методу
спряжених градієнтів, квазіньютонівські.
Студент повинен вміти: розробляти системи нечіткого логічного
висновку в інтерактивному режимі; апроксимувати функції і поверхні;
створювати нейронні та гібридні мережі використовуючи пакет
NeuralNetworksToolbox середовища MATLAB.
Форма контролю:іспит
Предмет: Методологія дистанційного навчання
Статус: за вибором
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Метою курсу є теоретично та практично засвоїти основні
принципи, умови, вимоги, способи та засоби розробки дистанційних
навчальних курсів, що можуть бути включені в єдину систему Навчального
центру з дистанційного навчання.
Основні завдання курсу: вивчення основних способів та програмних
засобів для розробки дистанційних курсів і впровадження їх в систему
навчання.
Основні теми курсу: тенденції розвитку дистанційного навчання на
Україні та за кордоном; організація системи дистанційного навчання; методичні
і технологічні аспекти створення компонентів дистанційного навчання; засоби
розробки дистанційних курсівMoodle, Atutorта DistanceLearningStudio;
методика виконання комплексної підсумкової роботи "Мій власний
дистанційний навчальний курс".
Після закінчення курсу студент буде знати: тенденції розвитку
дистанційного навчання в Україні та за кордоном; вимоги щодо організації
дистанційного навчання; методичні і технологічні аспекти створення
компонентів дистанційного навчання; різні підходи і рішення при розробці
дистанційних курсів.
Студент будевміти: розробляти концепцію навчального дистанційного
проекту; підготовляти дидактичні матеріали для дистанційного навчання;
використовувати
інструментальні засоби
створення мультимедійних
дистанційних курсів.
Форма контролю: залік
Предмет: Основи енергозберігаючих технологій
Статус: за вибором
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:Метою курсу є: формування у студентів знань та умінь в галузі
енергозбереження у виробничій та комунальній сферах та набуття навичок
націлених на практичну реалізацію організаційно правових заходів.
Основні завдання курсу: вивчення енергетичних концепцій та програм
націлених на ефективний менеджмент в галузі енергозбереження; вивчення
енергоаудиту в різних галузях; вивчення альтернативних джерел енергії та
способів і засобів акумуляції енергії.
Основні
теми
курсу:
організаційно-правове
забезпечення
енергозберігаючих заходів, енергоменеджмент і аудит, енергозбереження в
технологічних процесах, поновлювальні джерела енергії.
В результаті вивчення студент повинен знати: основні напрямки з
організації енергоощадних заходів в різних сферах господарювання, технічні
засоби реалізації енергоощадних технологій, сучасні тенденції використання
нетрадиційних джерел енергії.
Студент повинен вміти:
 здійснювати енергоаудит технологічних процесів на предмет
зменшення енерговитрат;
 проводити оцінку функціонування ефективних енергоощадних
технологій з метою їх реалізації в практичній діяльності.

Форма контролю: залік
Предмет: Автоматизовані системи організаційного управління
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою курсу є є формування у майбутніх інженерів-педагогів
в галузі комп‘ютерних технологій системи знань, умінь і навичок створення і
прикладного застосування сучасних комп’ютерних інформаційних систем,
призначених для забезпечення оптимального організаційного управління
об’єктами господарювання.
Основні завдання курсу: ознайомити студентів із структурою сучасних
систем організаційного управління та основними аспектами вивчення елементів
АСУ; вивчити технологічні алгоритми проектування сучасних АСУ, етапи
розробки і впровадження таких систем, вміння визначати економічну
ефективність впровадження АСУ; ознайомити студентів із сучасними
програмними продуктами, які завдяки функціональним можливостям здатні
вирішувати основні управління організаційною структурою об’єкта
господарювання;
Основні теми курсу: Структура та основні аспекти елементів
автоматизованих
систем
організаційного
управління.
Проектування
автоматизованих систем організаційного управління. Автоматизація процесів
адміністративного управління. Автоматизація управління організаційновиробничими
процесами
підприємства.
Автоматизація
управління
маркетингової і фінансової діяльності підприємства.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: структуру,
теоретичні основи та методику проектування автоматизованих систем
управління, сучасний програмний інструментарій середовищ організаційного
управління.
Студент повинен вміти: використовувати програми автоматизованого
управління для вирішення прикладних задач управління структурними
частинами підприємств; створювати елементи користувацьких інформаційних
систем управління; застосовувати існуючі базові продукти і конфігурації для
вирішення задач і проблем комплексного організаційного управління
об’єктами господарювання.
Форма контролю: іспит
Предмет: Інформаційні технології в освіті і науці
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета – формування у магістрів 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. Завдання: оволодіння методичними знаннями та уміннями щодо
організації та управління науковими дослідженнями та інноваційними
розробками; вміння магістрантів опановувати методи аналізу інноваційних
процесів; сприяння формуванню навичок мислення високого рівня та навичок
критичного мислення у процесі створення інноваційних проектів; вміння

використовувати методи проектної технології у навчальному процесі школи та
ВНЗ з використанням ІКТ. Зміст дисципліни: Соціальна інноватика. Основні
поняття соціальної інноватики. Інновація. Інноваційний процес. Інноваційна
діяльність. Види інновацій. Фази життєвого циклу інновації. Метод проектів,
його особливості та характерні ознаки. Інноваційний проект та його структура.
Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту. Інноваційний потенціал
проекту. Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій педагогічній
практиці. Сучасні інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані
технології навчання. Шляхи та доцільність використання ІТ-технологій.
Технології Веб 2.0 та хмарні технології в інноваційному проекті. Критерії
оцінювання інноваційного проекту. Портфоліо інноваційного проекту.
Маркетинг інноваційних проектів. Форми та методи навчання: лекції,
лабораторні заняття, інтерактивні методи навчання, проектні технології,
тренінги, портфоліо.
Форма контролю: залік
Предмет: Цивільний захист
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета:
 ознайомити з системою Цивільного захисту України та її завданнями;
 формувати вмінь та навичок правильно класифікувати надзвичайні
ситуації за масштабами поширення, видом та часом протікання;
 вчити вмінню прогнозувати ймовірність виникнення надзвичайних
ситуацій, запобігати їх виникненню, визначати засоби і способи захисту людей;
 навчити вмінню оцінювати обстановку при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій, розв'язанні типових задач прогнозування обстановки та
прийняття оптимальних рішень на мінімізацію їх наслідків;
 формуванні організаційно – методичних навичок проведення занять в
школі з тематики цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини;
 виховання впевненості щодо застосування та ефективності отриманих
знань, вмінь та навичок з курсу Безпека життєдіяльності.
Завдання: Мати компетенцію з організації роботи за правилом, зразком,
інструкцією, алгоритмом дій тощо з реалізації заходів за планами з
попередження і реагування на НС в різних режимах діяльності єдиної системи
цивільного захисту.
Володіти основами розробки планів реагування на НС; інженернотехнічних заходів ЦЗ у своїй галузі; галузевих норм та правил безпеки об’єктів і
продукції (робіт, послуг) з урахуванням ризику виникнення НС.
ЗМ1. Моніторинг та визначення рівня небезпеки надзвичайних ситуацій
ЗМ2. Планування, організація та проведення заходів цивільного захисту
Форма контролю: залік
Предмет: Методи і методологічні засади наукових досліджень
Статус: за вибором
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр

Анотація:Метою курсу є підготовка майбутніх магістрів до успішного
вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань у галузі
професійної освіти.
У процесі підготовки магістранти засвоюють організаційні засади
наукових досліджень України, методологічні основи наукового пізнання,
інформаційне забезпечення, організацію та проведення наукового дослідження,
методи досліджень і особливості обробки й оформлення результатів
досліджень, вимоги до написання наукової праці, етапи підготовки і захисту
магістерської роботи.
Магістранти, які завершили вивчення курсу, повинні знати: структуру
наукових досліджень, завдання Національної академії наук і галузевих академій
наук, кадрове забезпечення наукових досліджень, етапи становлення
української науки, алгоритм наукового дослідження, теоретичні та емпіричні
методи дослідження, особливості обробки даних і підготовки звітів.
Повинні вміти: здійснювати пошук інформації, аналізувати джерельну
базу, розробляти програму дослідження і необхідні матеріали, узагальнювати
одержані дані та формулювати висновки, здійснювати підготовку наукових
праць.
Форма контролю: іспит
Предмет: Правові основи діяльності вищої школи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація:Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у майбутніх
фахівців правову культуру, навчити самостійному юридичному мисленню,
виробити навички застосування теоретичних знань на практиці в
повсякденному житті та професійній діяльності.
Завдання навчальної дисципліни:
–
сформувати знання про особливості законодавчого регулювання системи
вищої освіти в Україні;
–
розкрити особливості управління у сфері вищої освіти;
–
сформувати знання про механізми забезпечення якості вищої освіти,
зокрема про сутність і роль державних стандартів вищої освіти;
–
забезпечити знаннями щодо законодавчої бази прийому до вищих
навчальних закладів та працевлаштування випускників, регулювання.
Форми контролю: залік
Форма контролю: залік
Предмет: Інтернет технології
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із принципами роботи
глобальної інфраструктури Internet, формування у майбутніх інженерівпедагогів в галузі комп’ютерних технологій знань, вмінь і навичок необхідних
для побудови, налагодження, оптимізації та використання сучасних інтернеттехнологій.

Основні завдання курсу: ознайомлення із можливостями глобальної
інфраструктури Internet, опанування основами програмування мовою JavaScript:
її взаємодію з HTML; типи даних, операції, вирази і оператори; основи
об’єктно-орієнтованої методології і її реалізацію в JavaScript; об’єкти зі сторони
клієнта і сервера.
Основні теми курсу: принципи організації інформаційних ресурсів
мережі Інтернет; технологія організації веб-сервісів; основи JavaScript;
створення користувацьких об’єктів JavaScript; реалізація програмних модулів за
допомогою JavaScript; серверна частина JavaScript.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: принципи
організації інтернет-технологій; основні стандарти інтернет; основні типи,
характеристики та функціональні особливості веб-ресурсів; основні методи
технології веб-сервісів; основні алгоритми пошуку даних та бази даних для
Інтернет; основні тенденції розвитку інтернет-технологій, служб та серверів;
методи побудови сучасних інтернет-технологій; основи програмування мовою
JavaScript.
Студент повинен вміти: експлуатувати сучасні комп’ютерні системи та
мережі; адмініструвати, налаштовувати сучасні серверні технології; створювати
динамічні веб-сторінки за допомогою JavaScript; володіти основами мови
програмування JavaScript; створювати об’єкти зі сторони користувача та
розробляти серверні програми JavaScript; керувати подіями JavaScript;
реалізовувати навігацію на сайті із використанням JavaScript.
Форма контролю: залік
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Кваліфікаційна характеристика спеціаліст
Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта
Спеціальність: 8.01010401 Професійна освіта
Кваліфікація: інженер-педагог, дослідник
Одержавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр професійного
навчання,спеціаліст даного профілю підготовлений для науково-виховної
роботи у вузах, організаційно-методичної роботи в органах народної освіти;
науково-дослідної діяльності в області удосконалення методики професійної
освіти. Магістр професійного навчання може бути спрямований для роботи у
вузи, що ведуть підготовку інженерів-педагогів, у наукові організації, що
займаються проблемами професійно-технічного навчання, відділи народної
освіти.

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ПОСАД МАГІСТРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
№
Системи організації
п.п. професійної діяльності
1
2
3

Перелік посад

Система професійного Керівник професійного навчального закладу або
навчання
його заступник
Система підвищення
кваліфікації
Методичний центр
системи професійної
освіти

4

Система вищої освіти

5

Науководослідницький
інститут системи
професійної освіти

Викладач спеціальних комп'ютерних дисциплін
Методист, зав. відділом, науковець
Асистент, методист, зам. нач. навчальної
частини по комп'ютеризації
Науковий співробітник

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА
КАФЕДРІ
Авторське право – економіко-правовий інститут, що регулює відносини
з приводу створення та використання творів науки, літератури та мистецтва,
виражених в усній,письмовій або іншій об’єктивній формі, що унеможливлює
їх відтворення
Автоматизована система управління (АСУ) – автоматизована система,
що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних,
інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними
й економічними об'єктами.
Автоматизовані системи керування підприємством (АСПК (, англ.
Computer-Aided Manufacturing (CAM)) – комплексне інформаційно-технічне
середовище, призначене для ефективного керування виробничо-господарчою
діяльністю підприємства, головною метою якої є автоматизація інформаційних
процесів та удосконалення форми організації виконання цих процесів.
АРМ в АСУ (34.003-90) – програмно-технічний комплекс, призначений
для автоматизації діяльності зазначеного виду.
Автоматизована навчальна система – узгоджена сукупність
навчальних матеріалів, засобів їх розробки, зберігання, передачі і доступу до
них, призначена для навчальних цілей і заснована на використанні сучасних
інформаційних технологій.
Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності
людини в будь-якій сфері технології.
Гібридна інтелектуальна система – система, в якій для рішення задачі
використовується більше одного методу імітації інтелектуальної діяльності
людини. Таким чином гібридні інтелектуальні системи – це сукупність:

аналітичних моделей; експертних систем; штучних нейронних мереж; нечітких
систем; генетичних алгоритмів; імітаційних статистичних моделей.
Глосарій (словник, довідник) – ресурс, призначений для перегляду
тлумачень й визначень ключових понять і термінів, що зустрічаються в
навчальному матеріалі.
Дистанційне навчання (ДН) – сучасна освітня технологія з
використанням засобів передачі навчально-методичної інформації на відстань
(телефони, телебачення, радіо, модемний та супутниковий зв’язок, комп’ютери,
аудіовізуальні засоби навчання та ін). Технологія ДН сприяє зростанню
ефективності навчального процесу, активізації учнів, підвищенню інтересу до
навчання, можливості використання унікального досвіду видатних педагогів
різних країн, збагаченню вітчизняних освітніх технологій, формуванню більш
гнучкої системи освітніх курсів та дисциплін, більш якісному контролю знань
учнів та ін.
Дистанційна освіта (ДО) – освітні послуги учням, фізично віддаленими
від освітніх центрів, за допомогою засобів масової інформації та зв’язку.
Найбільш відомими у світі центрами ДО є „Університет без стін” (США),
„Університет по повітрю” (Японія), „Національний центр дистанційного
навчання” (Франція), „Інститут навчання на відстані” (Німеччина), „Сучасний
гуманітарний університет”.
Електронний навчальний комплекс – складна дидактична система, яка
може поєднувати в собі функції автоматизованих навчальних і контролюючих
систем, моделюючих програм та інших програмних засобів, функціонування
якої підтримує навчально-виховний процес засобами інформаційних
технологій.
Знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги одних
осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Інтелектуальна власність – система відносин, що виникають з приводу
привласнення ідеальних об’єктів, виражених в об’єктивованих інтелектуальних
продуктах, втілених у науково-технічних, літературних та мистецьких творах.
Інформаційні технології навчання – сукупність методів і технічних
засобів збору, організації, зберігання, обробки, передачі, і представлення
інформації, що розширює знання людей та розвиває їх можливості в задачах
управління технічними і соціальними процесами.
Інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ) – ієрархічно
організований комплекс організаційних методів, технічних, програмних,
алгоритмічних і інформаційних засобів, які мають модульну структуру і
забезпечують
наскрізне
узгоджене
управління
матеріальними
та
інформаційними потоками об'єкта управління.
Нечітка логіка – або ж «розмита» логіка (від англ. fuzzy logic) як наука
була започаткована американським вченим іранського походження Лотфі А.
Заде (Lotfi A. Zadeh). На відміну від булевої алгебри, у котрій існує лише дві
величини (0 та 1, правда чи неправда) у нечіткій логіці існують також перехідні
величини (стани).
Нечітка множина – Нехай – множина (класична). Нечітка множина A
задається своєю функцією належності:

Якщо приймає значення {0, 1} то множина – класична, в іншому випадку,
така множина є нечіткою.
Програмоване навчання – технологія програмованого навчання
передбачає кероване засвоєння програмного навчального матеріалу шляхом
використання навчальних пристроїв (ПЕОМ, программного підручника,
відеотренажера тощо). Програмований навчальний матеріал подається у певній
логічній послідовності, представлений порівняно невеликими порціями
навчальної інформації („кадрів”, „файлів”, „кроків”). Технологія виникла на
початку 50-х років ХХ ст. і заклала підвалини технологізації процесу навчання.
В основу покладено ідеї американського психолога Б. Скіннера про
ефективність управління засвоєння матеріалу.
Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі
художнього конструювання.
Самоосвіта – система навчання згідно власних освітніх цілей з
мінімальною участю інших осіб, самотужки. Самоосвіта пов’язана з шкільним
та позашкільним навчанням, стає формою неперервної освіти та впливає на
постійне удосконалення особистості.
Соціальні сервіси (Web-2 технології) – мережеве програмне
забезпечення, яке забезпечує налагодження соціальної взаємодії, тобто
дозволяє користувачам спільно діяти – обмінюватися інформацією, зберігати
посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації.
До основних типів їх можна віднести: соціальні пошукові системи; засоби для
збереження закладок; соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів;
блоги; технології wiki та соціальні геосервіси.
Релевантність – міра відповідності змісту знайденої сторінки до запиту
користувача.
Сервер – це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає
користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси
Структура автоматизованої системи – характеристика внутрішнього
стану системи та опис постійних зв'язків між її елементами.
Система керування вмістом (Content Management System, CMS) –
програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних
ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах.
Телекомунікаційні технології – технології передачі й одержання
інформації за допомогою глобальних комп’ютерних мереж.
Хостинг – послуга, що надає дисковий простір для розміщення фізичної
інформації на сервері
Штучні нейронні мережі – математичні моделі, а також їхня програмна
та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціонування біологічних
нейронних мереж – мереж нервових клітин живого організму. Системи,
архітектура і принцип дії базується на аналогії з мозком живих істот. Ключовим
елементом цих систем виступає штучний нейрон як імітаційна модель нервової
клітини мозку – біологічного нейрона. Цей термін виник при вивченні процесів,
які відбуваються в мозку, та при спробі змоделювати ці процеси. Першою
такою спробою були нейронні мережі Маккалока і Піттса. Як наслідок, після
розробки алгоритмів навчання, отримані моделі стали використовуватися в

практичних цілях: в задачах прогнозування, для розпізнавання образів, в
задачах керування та інші.
Штучний інтелект – наука про машини для вирішення задач, які
вимагають застосування людського інтелекту (М. Мінский); штучний
інтелект – область інформатики, що охоплює комп’ютерні методи і технології
символьного виведення, а також символьного представлення знань при
здійсненні такого виведення (Є. Фейгенбаум); штучний інтелект охоплює
рішення задач способами, що засновані на природніх людських діях і процесах
пізнання за допомогою імітаційних комп’ютерних програм.
RFC – документи, які є коментарями до якого-небудь стандарту (назва
стандарту із зазначенням порядкового номеру)
DNS (Domain Name System) – це комбінація з імен доменів (підмереж) на
шляху до комп'ютера, розділених крапками; розподілена система перетворення
імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу
SOAP – протокол для відправлення повідомлень по протоколу HTTP і
іншим Internet –протоколам, являється одним із 3 веб-стандартів, які
забезпечують роботу веб-сервісів
WSDL – мова для опису програмних інтерфейсів веб-сервісів
UDDI – стандарт для індексації веб-сервісів
XML (eXtensible Markup Language) – рекомендована W3C мова розмітки;
текстовий формат, призначений для зберігання структурованих даних, для
обміну інформацією між програмами, а також для створення на його основі
спеціалізованих мов розмітки; спрощена підмножина мови SGML

