
Вибіркові дисципліни 

 

Назва дисципліни Кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

Форма контролю 

Цикл  гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Християнська етика в українській 

культурі 

30/1 Залік  

Суспільно-політичні студії 60/2 Залік  

Цикл природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 

Основи патентознавства 30/1 Залік 

Основи правознавства ІТ-галузі 30/1 Залік 

Економіка ІТ-галузі 90/3 Залік 

Основи маркетингу 60/2 Залік  

Цикл загально-професійних дисциплін 

Об'єктно-орієнтоване програмування 90/3 Залік 

Офісне програмне забезпечення 90/3 Екзамен 

WEB-дизайн 90/3 Залік 

РозробкаWEB-застосувань 90/3 Екзамен 

Основи метрології, стандартизації та 

взаємозамінюваності 

90/3 Залік  

ІІ. Навчальні дисципліни за вибором студента 

Бази даних 90/3 Залік 

Захист інформації 90/3 Залік 

Всього  840/28 - 

 

Анотація змісту  

циклу дисциплін гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

 

Християнська етика в українській культурі 

Мета дисципліни: сприяти духовно-моральному розвитку студентів і прищеплення 

їм любові до Бога, до ближнього, до України, через ознайомлення з національним 

культурним надбанням, кращими зразками вітчизняної культури; сприяння вихованню 

моральних цінностей. 

Завдання дисципліни:  

 ознайомити студентів із основами християнської моралі як фундаменту 

загальнолюдських цінностей; 

 ознайомити студентів із християнськими моральними цінностями: істини, 

благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі; 

 формувати свідомість та відповідальність особистості студента на основі 

християнських духовних, моральних та культурних цінностей; 

 створити належні морально-етичні умови для самопізнання, самореалізації. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність навчальної дисципліни. Витоки християнства. 

2. Категорії християнської етики в історії етичної думки античного світу та 

середньовіччя. 

3. Категорії християнської етики в історії етичної Думки епохи Відродження. 

4. Розвиток християнської етики у філософсько-етичній думці Нового часу та 

сучасної доби. 

5. Християнство у контексті історії і культури українського народу. 

6. Нові релігійні течії та організації України. 



7. Основні течії християнської релігії. 

8. Моральна аксіологія дохристиянських етичних поглядів праукраїнців. 

Християнсько-моральні основи Київської Русі. 

9. Християнська етика періоду українського Відродження та сучасності. 

10. Релігійні конфесії в сучасній Україні. 

11. Християнські свята. 

12. Таїнство хрещення. Таїнство вінчання.  

13. Ідея безсмертя в християнстві.  

14. Благодать Божа і її значення у справі відродження людини. 

 

Суспільно - політичні студії 

Мета дисципліни: вивчення  теоретико-методологічних підвалин соціально-

політичного дискурсу; категорій, понять й закономірностей політичної науки; теоретико-

концептуальної структури сучасної політологічної доктрини в розмаїтті зарубіжних і 

вітчизняної наукових шкіл; сутність найважливіших політичних феноменів: політики, 

політичної влади, лідерства, політичної системи і режиму, держави, ідеології, політичної 

культури та поведінки, політичних технологій тощо; системи соціальних та політичних 

інститутів сучасності, що складають структурно-функціональний формат політичного 

буття; структури і реального впливу сучасних політичних суб’єктів: політичних партій, 

рухів та їх лідерів, політичної еліти та істеблішменту, політико-правових інституцій 

держави; природу, форми й динаміку різноманітних соціально-політичних процесів, їх 

типологію, масштаби й наслідки; міжнародну політику і глобальні проблеми сучасності.  

Завдання дисципліни:  

 застосовувати базові політичні цінності та норми політичної поведінки для 

формування активної громадянської позиції: використовувати методи аналізу, діагностики 

і прогнозування політичних явищ, процесів і подій в контексті досягнень сучасної 

соціально-політичної науки; аналізувати, раціонально та критично оцінювати історико-

політичні події та явища для формування власного свідомого відношення до соціально-

політичного буття; аналізувати феномен влади як субстанції політики й засобу управління 

суспільно-політичними процесами. 

 усвідомлювати систему соціальних та політичних інститутів сучасності, які 

складають структурно-функціональний формат політичного буття: усвідомлювати 

реальний вплив сучасних політичних суб’єктів на функціонування й трансформацію 

соціально-політичного буття; визначати основні характеристики функціонування 

політичної системи сучасної України та обґрунтування необхідності її стабільності для 

ефективного суспільно-політичного розвитку; усвідомлювати закони функціонування 

держави, специфіку організації державних органів у структурі політичних інститутів.  

 свідомо формувати та удосконалювати власну політичну культуру, залучатися до 

демократичних цінностей та застосовувати їх у особистісному та професійному розвитку: 

опанувати різноманітні форми участі у політичному житті сучасної України для 

формування активної громадянської позиції; робити усвідомлений політичний вибір в 

умовах сучасного політичного плюралізму; орієнтуватися в міжнародних політичних 

процесах, оцінювати світові геополітичні проблеми, місце і роль України на міжнародній 

арені.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна. Основні етапи розвитку 

політичної думки. 

2. Соціальні і політичні інститути суспільства. 

3. Влада як суспільно-політичний феномен. 

4. Держава як політичний інститут. 

5. Соціальні групи як суб’єкти політики. 

6. Особистість і політика. Політичне лідерство. 



7. Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Вибори та виборчі 

системи. 

8. Політична свідомість та політична культура. 

9. Соціальні відхилення та конфлікти. 

10. Світова політика. 

 

Анотація змісту  

циклу природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 

 

Основи патентознавства 

Мета дисципліни: освоєння необхідних знань системи інтелектуальної та 

промислової власності у винахідницькій та патентно-ліцензійної діяльності, 

методологічних основ створення об’єктів промислової власності та інженерної психології, 

захисту патентних прав, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності , 

авторського права і суміжних прав, а також системи патентної інформації; вміння 

використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони 

науково-технічних досягнень і творчої продукції, провести патентно-інформаційні 

дослідження в певній галузі техніки, знайти аналоги і оформити заявку на об’єкт 

промислової власності.  

Завдання дисципліни:  

 вивчення студентами основ системи інтелектуальної та промислової власності у 

винахідницькій та патентно-ліцензійної діяльності; методологічні основи створення 

об’єктів промислової власності та інженерної психології;  

 вивчення студентами основ захисту патентних прав, міжнародного співробітництва 

у сфері інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав, а також системи 

патентної інформації.  

 опанування використовувати на практиці нормативно-правові акти при 

забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції, провести 

патентно-інформаційні дослідження в певній галузі техніки, знайти аналоги і оформити 

заявку на об’єкт промислової власності; використовувати патентну інформацію та 

документацію при проведенні науково-дослідних (НДР) та інших науково-технічних робіт 

з метою створення конкурентоспроможної продукції;  

 опанування навичок практичної роботи з нормативно-правовими актами, 

патентною документацією, в оформленні "ноу-хау" і матеріалів заявки на об’єкт 

промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і 

послуг), а також складання ліцензії та інших договорів на створення, використання і 

комерційну реалізацію об’єктів інтелектуальної власності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальні поняття про право та його системи. Поняття предмет і принципи 

патентного права 

2. Система джерел патентного права та його зв’язок з цивільним, адміністративним, 

господарським і кримінальним правом 

3. Об’єкти патентного права. 

4. Суб’єкти патентного права 

5. Охорона прав на об’єкти промислової власності. Способи захисту прав 

6. Міжнародна система охорони об’єктів промислової власності 

7. Правове регулювання електронного цифрового підпису 

8. Оформлення патентних прав в іноземних державах 

 

Основи правознавства (ІТ-технології) 

Мета дисципліни: надання теоретичних та практичних знань аналізу і обміну 

юридичною та правовою інформацією в світовому інформаційному просторі; 



ознайомлення студентів із: АРМ юриста; програмним забезпеченням спеціального 

призначення (правовий напрямок), системами інформаційно-правового забезпечення: 

«ЛІГА:ЗАКОН», «Законодавство України», «НАУ», «ІНФОДИСК» та іншими 

альтернативними базами, які використовуються в практичній роботі вітчизняними та 

іноземними фахівцями в галузі юриспруденції. 

Завдання дисципліни:  

 знати основи сучасних технологій обробки інформації та можливості їх 

застосування в правовій сфері;  

 вільно володіти основним комп’ютерним інформаційним інструментарієм, що 

допомагає в вирішенні правових завдань;  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Правове поняття інформації 

2. Українські законодавчі інформаційні бази даних 

3. Інформаційно-пошукова система ЛІГА-ЗАКОН  

4. Альтернативні нормативно-правові бази 

 

Основи маркетингу 

Мета дисципліни: формувати знання щодо базових категорій маркетингу, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних 

умовах. 

Завдання дисципліни: 

 вивчення студентами теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних 

тенденцій у цій галузі знань; 

 опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на 

підприємствах; 

 набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової 

діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Маркетингові дослідження. 

2. Комплекс маркетингу та його політика. 

3. Організація та контроль маркетингової діяльності. 

 

Анотація змісту  

циклу загально-професійних дисциплін 

 

Основи метрології, стандартизації та взаємозамінюваності 

Мета дисципліни: формування у студентів знань, пов'язаних з розвитком стандартизації 

як виду діяльності, яка спрямована на узагальнення досвіду для подальшого 

прогресивного розвитку людства, суспільства, промисловості та випуску високоякісної 

продукції.  

Завдання дисципліни: 

 отримати знання про державні та міжнародні системи стандартизації, метрології, їх 

взаємозв'язок в комплексному управлінні якістю продукції; 

 свідомо вибирати засоби вимірювання в залежності від постановленої вимірювальної 

задачі 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основи метрології. 

2. Основи стандартизації. 

3. Основи взаємозамінюваності. 

 

 

 



Обєктно-орієнтоване програмування 

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними основами та практичними навичками 

об’єктно-орієнтованого програмування 

Завдання дисципліни: вивчення основних концепцій та фундаментальних понять 

об’єктно-орієнтованого програмування, їх практичне застосування при проектуванні 

складних структур даних, освоєння та набуття практичного досвіду в створенні 

прикладного програмного забезпечення на мові C# з використанням інтегрованого 

середовища програмування MS Visual Studio 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основні концепції та поняття об'єктно-орієнтованого програмування. 

2. Реалізація принципів об'єктно-орієнтованого програмування в мові С++. 

3. Реалізація принципів об'єктно-орієнтованого програмування в мові С#. 

 

Економіка ІТ-галузі 

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними основами та практичними навичками 

сутності використовуваних на вітчизняних підприємствах систем та методів планування, 

обліку кадрів, оплати праці, основ фінансового менеджменту на підприємствах ІТ-сфери; 

методи аналізу фінансового стану підприємства, ефективності використання трудових і 

фінансових ресурсів тощо. 

Завдання дисципліни:  

 проводити розрахунки за основними методиками (визначення доходів, визначення 

ефективності капітальних вкладень, оцінки економічної ефективності виробництва); 

 моделювати схеми розвитку підприємства ІТ- галузі в ринкових умовах; 

здійснювати оцінку ефективності діяльності підприємств галузі 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Економічна характеристика галузі ІТ-технологій, її роль в економічному житті 

суспільства.  

2. Підгалузі сфери ІТ-технологій, їх економічна характеристика.  

3. Види та типи підприємств ІТ-галузі, їх класифікація, особливості та види 

діяльності.  

4. Економічна характеристика послуг ІТ-галузі.  

5. Виробничі фонди підприємств ІТ-галузі, їх характеристика, структура і методи 

оцінювання.  

6. Знос і амортизація основних фондів. Оборотні засоби, їх склад, структура і основи 

нормування.  

7. Система показників використання виробничих фондів. Склад і структура кадрів 

галузі ІТ-технологій.  

8. Розрахунок і облік руху кадрів. Організація і нормування праці.  

9. Методи нормування праці. Сутність, значення і планування продуктивності праці. 

10. Сутність собівартості продукції підприємств ІТ-галузі, склад та класифікація 

витрат. Калькуляція собівартості.  

11. Інвестиційні ресурси та інноваційні процеси на підприємствах ІТ- галузі.  

12. Капітальні вкладення (інвестиції), склад, структура, джерела фінансування.  

13. Оцінювання економічної ефективності капітальних вкладень у підприємства 

галузі.  

14. Доходи та прибутки підприємств ІТ-галузі, методика їх визначення.  

15. Система ціноутворення на послуги галузі і шляхи її удосконалення. Фінансовий 

аналіз на підприємствах. 

 

Офісне програмне забезпечення 

Мета дисципліни: є вивчення студентами теоретичних основ роботи з текстовими й 

табличними процесорами, базами даних, мультимедійними проектами. 



Завдання дисципліни: ознайомлення студентів з правилами роботи над 

оформленням текстових (ділових) документів, розв’язанням чисельних та оптимізаційних 

задач за допомогою ПК, принципами роботи з базами даних, правилами створення 

мультимедійних проектів (презентацій, відеокліпів). 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Офісне програмне забезпечення. ППЗ Microsoft Office: текстовий процесор 

Microsoft Word 

2. Антивірусні програми 

3. Програми архіватори 

4. Пакет Microsoft Office: табличний процесор Microsoft Excel 

 

WEB-дизайн 

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок створення Web –сайтів, з програмування в Web, проектування та розробки систем 

електронної комерції. засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій та веб-дизайну, 

а також формування твердих практичних навичок щодо розробки якісних веб-сайтів. 

Завдання дисципліни:  

 розробляти проекти Web-сайтів, використовуючи динамічну генерацію вмісту, 

списки та таблиці; 

 проектувати та розробляти складні Web-системи та системи електроної комерції 

для підприємств, що працюють на Інтернет-ринку; 

 створювати Web-додаткі за допомогою мови програмування PHP; 

 розробляти клієнтські та серверні сценарії в Web; 

 використовувати Web-технології як ефективного інструмента інформаційного 

менеджменту. 

 отримання теоретичних знань з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-

програмування; 

 отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Мова гіпертекстової розмітки HTML 

2. Каскадні таблиці стилів CSS 

3. Створення HTML сторінок 

4. Мова програмування JavaScript 

5. Робота з об’єктами в JavaScript. Бібліотека jQuery 

6. Робота з формами 

7. Адаптивний інтерфейс користувача 

8. Веб-сайти та служби 

9. Асинхронні операції 

10. Веб-сокети 

11. Мультимедіа в HTML5 

12. Графіка в HTML5 

13. Перетягування та анімація 

14. Локальні данні 

15. Автономна робота 

РозробкаWEB-застосувань 

Мета дисципліни: даного курсу є ознайомлення та вивчення засобів програмування 

веб-застосувань, зокрема, технологій HTML, CSS та мов програмування JavaScript, Java, 

PHP, а також формування та узагальнення спеціальних знань та навичок студентів з 

питань підтримки програм для глобальної мережі Інтернет. 

Завдання дисципліни: ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку 

сервісів Інтернет; навчити розробляти модель та структуру Інтернет-серверу; 

проектування інформаційні веб-ресурси за допомогою JavaScript, Java; розробка 



програмного забезпечення для інформаційних порталів Інтернет, веб-інтерфейсів; 

оволодіння основами програмування на JavaScript, Java 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Архітектура та програмування веб-застосувань. Програмування клієнтської 

частини веб-застосувань 

2. Архітектура та програмування веб-застосувань. Програмування серверної частини 

веб-застосувань 

3. Підтримка та просування веб-проектів 

 

Бази даних 

Мета дисципліни: отримання студентами знань з області проектування та розробки 

баз даних. Оволодіння такими знаннями дозволить реалізовувати задачі автоматизації 

обробки інформації, автоматизації керування об'єктами, в тому числі, 

сільськогосподарськими, за допомогою комп'ютерної техніки 

Завдання дисципліни:  

 проводити аналіз проблемної області, для якої створюється база даних;  

 проектувати реляційну модель бази даних;  

 практичні навички реалізації моделі в середовищі системи управління базою даних;  

 самостійно опановувати нові методи та технології організації баз даних та знань. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Моделювання даних  

2. Проектування та управління базами даних. 

3. Мова запитів SQL 

 

Захист інформації 

Мета дисципліни: закласти термінологічний фундамент, навчити студентів 

правильно проводити аналіз погроз інформаційній безпеці, основним методам, 

принципам, алгоритмам захисту інформації в комп’ютерних системах з урахуванням 

сучасного стану та прогнозу розвитку методів, систем та засобів здійснення погроз зі 

сторони потенційних порушників.  

Завдання дисципліни:  

 аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації потенційними 

порушниками; 

 аналізувати вплив комп'ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку 

комп'ютерних систем; 

 досліджувати стійкість секретних криптографічних систем; 

 досліджувати асиметричні криптосистемі; 

 виявляти дії вірусу в ОС Windows за допомогою аналізу процесів, що протікають, 

за допомогою аналізу кодів підозрілих програм, за допомогою антивірусних 

програм; 

 організовувати та виконувати практичні дій посадових осіб відділу захисту 

інформації відповідно до інструкцій і обов'язків. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Основи криптографії. 

2. Методи і засоби захисту інформації в комп'ютерних системах. 
 



Розподіл змісту освітньої програми (варіативна складова) за циклами 

підготовки, дисциплінами та перелік сформованих компетенцій 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

Здатність застосовувати базові 

політичні цінності та норми 

політичної поведінки для 

формування активної 

громадянської позиції: 

використовувати методи аналізу, 

діагностики і прогнозування 

політичних явищ, процесів і подій 

в контексті досягнень сучасної 

соціально-політичної науки; 

аналізувати, раціонально та 

критично оцінювати історико-

політичні події та явища для 

формування власного свідомого 

відношення до соціально-

політичного буття; аналізувати 

феномен влади як субстанції 

політики й засобу управління 

суспільно-політичними процесами. 

Усвідомлювати систему 

соціальних та політичних 

інститутів сучасності, які 

складають структурно-

функціональний формат 

політичного буття: усвідомлювати 

реальний вплив сучасних 

політичних суб’єктів на 

функціонування й трансформацію 

соціально-політичного буття; 

визначати основні характеристики 

функціонування політичної 

системи сучасної України та 

обґрунтування необхідності її 

стабільності для ефективного 

суспільно-політичного розвитку; 

усвідомлювати закони 

функціонування держави, 

специфіку організації державних 

органів у структурі політичних 

інститутів.  

Свідомо формувати та 

удосконалювати власну політичну 

культуру, залучатися до 

демократичних цінностей та 

застосовувати їх у особистісному 

та професійному розвитку: 

Знати: теоретико-методологічні 

підвалини соціально-політичного 

дискурсу; володіти категоріями, 

поняттями й закономірностями 

політичної науки; історичну 

традицію розвитку світової 

політичної думки; особливості 

генезису національних 

політологічних шкіл; теоретико-

концептуальну структуру сучасної 

політологічної доктрини в 

розмаїтті зарубіжних і вітчизняної 

наукових шкіл; сутність 

найважливіших політичних 

феноменів: політики, політичної 

влади, лідерства, політичної 

системи і режиму, держави, 

ідеології, політичної культури та 

поведінки, політичних технологій 

тощо; систему соціальних та 

політичних інститутів сучасності, 

що складають структурно-

функціональний формат 

політичного буття; структуру і 

реальний вплив сучасних 

політичних суб’єктів: політичних 

партій, рухів та їх лідерів, 

політичної еліти та істеблішменту, 

політико-правових інституцій 

держави; природу, форми й 

динаміку різноманітних соціально-

політичних процесів, їх типологію, 

масштаби й наслідки; міжнародну 

політику і глобальні проблеми 

сучасності.  

Вміти: володіти методами аналізу, 

діагностики і прогнозування 

соціально-політичних явищ, 

процесів та подій в контексті 

досягнень сучасної політичної 

науки; визначати теоретичні, 

духовні, прикладні та 

інструментальні компоненти 

соціально-політичного знання, їх 

роль і функції в підготовці 

політичних рішень; аналізувати 

Суспільно-

політичні студії  



опанувати різноманітні форми 

участі у політичному житті 

сучасної України для формування 

активної громадянської позиції; 

робити усвідомлений політичний 

вибір в умовах сучасного 

політичного плюралізму; 

орієнтуватися в міжнародних 

політичних процесах, оцінювати 

світові геополітичні проблеми, 

місце і роль України на 

міжнародній арені. 

владу як субстанцію політики й 

засіб управління соціальними 

процесами; орієнтуватися в 

проблемах легітимності, 

горизонтального й вертикального 

розподілу влади; характеризувати 

сутність держави, соціально-

політичного життя, розрізняти 

політичні відносини і процеси, 

суб’єкти і об’єкти політики; 

класифікувати політичні системи і 

режими, партійні та виборчі 

системи; аналізувати міжнародні 

політичні процеси, оцінювати 

світові геополітичні проблеми, 

місце і роль України на 

міжнародній арені; опанувати 

навички політичної культури, 

вміння застосовувати політичні 

знання у професійній і громадській 

діяльності. 

Здатність використовувати 

духовно-виховні та 

культурологічні аспекти 

християнської етики у професійній 

діяльності. 

Знати: основні терміни та 

визначення щодо християнської 

етики в українській культурі; 

сутність понять “Етика”, 

Християнська етика”, “Етикет”, 

“Релігієзнавство”, їх спорідненості 

та відмінності; дохристиянські 

політеїстичні релігії, загальні 

ознаки дохристиянських релігій; 

історичні корені виникнення та 

розвитку християнства в Україні як 

монотеїстичної релігії; моральне 

вчення та сутність християнства; 

місце і роль релігії в українській 

культурі; юрисдикцію і 

юриспруденцію принципу 

відокремлення школи від Церкви, а 

Церкви і релігійні організації від 

держави; духовно-виховні та 

культурологічні аспекти 

християнської етики; християнські 

обряди та народні звичаї як осердя 

української культури; 

християнську етику людських 

взаємин; найбільші   релігійні 

свята; сутність народного 

святкового календаря, основні 

щомісячні народні свята та їх 

змістовні характеристики; 

християнський етикет, норми 

поведінки і правила ввічливості в 

Християнська 

етика в українській 

культурі 



християнстві; принципи 

використання потенціалу 

української традиційної культури у 

навчально-виховному процесі 

вищих та загальноосвітніх 

навчальних закладів; головні 

чинники морально-естетичного 

самооздоровлення, збереження і 

розвитку національної свідомості 

та духовності народу; принципи 

утвердження християнської моралі 

засобами літературних творів, 

митців літературного слова; 

духовну спадщину класиків 

української літератури, поетів,  

художників, композиторів, митців. 

Вміти: характеризувати 

дохристиянські політеїстичні 

релігії, загальні їх ознаки; 

пояснювати історичні витоки та 

сутність християнства як 

монотеїстичної релігії; трактувати 

принцип відокремлення школи від 

Церкви, а Церкви і релігійної 

організації від держави; давати 

пояснення щодо християнських 

настанов, обрядів та народних 

звичаїв; обґрунтовувати 

важливість християнської етики і 

етикету людських взаємин в 

українському суспільстві та 

українській культурі; давати 

коментар найбільшим релігійним 

святам християнства, їх 

особливостям та основному змісту; 

тлумачити сутність і змістовну 

характеристику християнських 

народних свят та їх вплив на 

українську культуру; пояснювати 

сутність християнського етикету, 

норми поведінки і правила 

ввічливості в християнстві. 

Здатність до реалізації IT-

продуктів з використанням 

інформаційних і комунікативних 

технологій. 

Знати: теоретичні та методологічні 

основи туристичного маркетингу, 

системного підходу до маркетингу 

підприємства IT-галузі, організації 

та здійснення маркетингових 

досліджень ринків IT-продуктів, 

сегментування ринку IT-продуктів 

та вибору цільових сегментів, 

розроблення комплексу 

маркетингових заходів з товарної, 

Основи маркетингу 



цінової, комунікаційної політик в 

IT-галузі; стратегічне планування, 

впровадження та контроль програм 

маркетингу в IT-галузі. 

Вміти: діагностувати стан 

маркетингового середовища 

підприємств IT-галузі та тенденції 

розвитку ринку IT-продуктів; 

досліджувати конкурентів та попит 

потенційних споживачів IT-

продуктів та існуючих пропозиції, 

використовуючи методи 

моніторингу ринку IT-продуктів. 

Здатність застосування сучасних 

економіко-математичних методів і 

моделей організації в проектуванні 

та плануванні виробничої 

діяльності підприємств IT-

індустрії. 

Знати: основні принципи та 

підходи до обґрунтування вибору 

інформаційного виробництва як 

специфічного виду діяльності, 

зокрема особливості кінцевого 

продукту, інформації як ресурсу і 

товару, сучасні економіко-

математичні методи і моделі 

організації та порядку розрахунків 

зі споживачами інформаційних 

товарів і послуг 

Вміти: визначення результатів 

аналізу цілей, задач і практики 

інформатизації економіки та 

суспільства в цілому, дослідження 

правових засад підприємництва та 

його особливостей в інформаційній 

сфері економіки, доцільності 

створення організаційної форми 

інформаційного бізнесу, 

проектування та планування 

виробничої системи компанії IT-

індустрії. 

Економіка в  

IT-галузі 

Здатність до використання на 

практиці нормативних актів 

патентного права України для 

забезпечення прав інтелектуальної 

та промислової власності. 

Знати: комплекс теоретичних 

питань у галузі винахідницького 

права, охорони відкриттів, 

винаходів, промислових зразків, 

товарних знаків, питань економіки 

винахідництва, патентної 

інформації, прав авторів винаходів, 

раціоналізаторських пропозицій і 

промислових зразків, а також 

експертизи винаходів. 

Вміти: практично використовувати 

правила оформлення та розгляду 

заявок на винахід, порядок купівлі 

та продажу ліцензій та інші 

нормативно-правові акти 

патентного права України. 

Основи 

патентознавства 



Здатність до використання на 

практиці нормативно-правових 

актів при забезпеченні правової 

охорони науково-технічних 

досягнень і творчої продукції, 

проведення патентно-інформаційні 

дослідження в IT-галузі 

Знати: нормативно-правові акти 

патентного права України, методи 

проведення патентного пошуку 

об'єктів промислової власності, 

способи розробки нових технічних 

рішень, визначення недоліків 

техніки та складання заявки на 

винаходи. 

Вміти: практично використовувати 

нормативно-правові акти, патентну 

документацією, складати ліцензії 

та договори на створення, 

використання і комерційну 

реалізацію об’єктів інтелектуальної 

власності. 

Основи 

патентознавства 

(IT-технології) 

Здатність практичного 

використання концепцій об‘єктно-

орієнтованого програмування в 

консольних програмах та віконних 

застосуваннях на мовах С++ та С#. 

Знати: основні концепції об‘єктно-

орієнтованого програмування, 

поняття класу та об‘єкту, життєвий 

цикл об’єктів у мовах С++ та С#, 

способи розроблення графічного 

інтерфейсу користувача за 

допомогою технології Windows 

Forms. 

Вміти: створювати програми на 

мовах С++, С# з використанням 

об’єктно-орієнтованої парадигми, 

використовувати бібліотечні класи 

для розробки графічних 

застосувань середовищ 

програмування Embarcadero 

(C++Builder), Visual Studio. 

Об'єктно-

орієнтоване 

програмування 

Здатність оформлення текстових 

(ділових) документів, розв’язання 

чисельних та оптимізаційних задач 

за допомогою ПК, роботи з базами 

даних, створення мультимедійних 

проектів (презентацій, 

відеокліпів). 

Знати: прийоми та методи 

реалізації зв’язку офісних 

середовищ, засоби організації 

зв’язку між програмними 

продуктами різних виробників. 

Вміти: працювати з пакетом 

програм MS Office, здійснювати 

налаштування MS Word, Excel, 

Access, Power Point, OutLook, 

працювати з мережевими пакетами 

MS Office та OpenOffice.org. 

 

Офісне програмне 

забезпечення 

Здатність створення WEB-сторінок 

з застосуванням різних засобів 

WEB-анімацій та WEB-графіків. 

Знати: правила макетування та 

верстки у WEB-дизайні, принципи 

роботи статичних та динамічних 

видань, види та типи WEB-

анімацій, WEB-графіки. 

Вміти: створювати статичні та 

динамічні електронні видання 

різних типів складності, працювати 

з розміткою HTML та стилями 

CSS, створювати WEB-сторінки з 

WEB-дизайн 



застосуванням різних засобів WEB-

анімацій та WEB-графіків. 

Здатність створення програмного 

забезпечення для локальних 

комп’ютерних мереж, Інтернет-

серверів, інформаційних порталів 

Інтернет. 

Знати: основи мови програмування 

PHP, її взаємодії з базою даних 

MySQL, засоби взаємодії 

користувача і сервера, 

адміністрування та підтримки 

WEB-сервера. 

Вміти: розробляти програмне 

забезпечення для локальних 

комп’ютерних мереж, Інтернет-

серверів, інформаційних порталів 

Інтернет, веб-інтерфейсів, будувати 

абстрактну архітектуру (логічну 

модель) комп’ютеризованої 

системи, відокремлювати основні 

архітектурні компоненти, 

описувати їх функції, зв’язки 

(інтерфейси) між ними та правила, 

що регламентують ці зв’язки в 

централізованій та розподіленій 

архітектурі, обирати адекватний 

архітектурний стиль та необхідні 

архітектурні шаблони. 

Розробка WEB-

застосувань 

Здатність використання 

необхідних теоретичних знань і 

практичних навичок для 

здійснення та аналізу результатів 

вимірювання  з використанням 

міжгалузевих систем 

стандартизації. 

Знати: основні метрологічні 

поняття та терміни, метрологічні 

характеристики засобів 

вимірювання, методи обробки 

результатів вимірювання, методику 

наближення похибок, основи та 

міжгалузеві системи 

стандартизації. 

Вміти: обирати засоби 

вимірювання залежно від 

поставленої задачі, визначати 

розмірності довільних фізичних 

одиниць, перетворення їх у різні 

системи вимірювання. 

Основи метрології, 

стандартизації та 

взаємозаміню-

ваності 

Здатність застосування механізмів 

і протоколів захисту інформації в 

інформаційних системах 

відповідно до необхідного рівня 

безпеки даних та з урахуванням 

факторів можливих атак. 

Знати: основні положення 

законодавства в галузі захисту 

інформації, основні міжнародні та 

національні стандарти з захисту 

інформації, основні принципи 

організації захисту інформації в 

інформаційних системах, 

механізми та протоколи 

забезпечення конфіденційності, 

цілісності даних в інформаційних 

системах, основні види атак, 

основні напрямки розвитку 

сучасної криптографії. 

Вміти: визначати вимоги та 

Захист інформації 



формувати профіль захисту в 

інформаційних системах,  ставити 

завдання, аналізувати, давати 

порівняльну характеристику різних 

варіантів застосування механізмів і 

протоколів захисту інформації в 

інформаційних системах, 

забезпечувати грамотний підбір 

програмно-апаратних і програмних 

засобів для забезпечення 

необхідного рівня захисту 

інформації, аналізувати технічні 

параметри діючих протоколів та 

механізмів захисту інформації з 

точки зору використання в 

комп’ютерних системах та 

мережах, впливу їх характеристик 

на основні показники 

інформаційних систем в цілому, 

приймати прийняті технічні 

рішення щодо забезпечення 

захисту інформації у вигляді 

комплекту технічної документації, 

враховуючи необхідний рівень 

безпеки даних в інформаційній 

системі фактори можливих атак, а 

також необхідну кількість 

механізмів і протоколів захисту під 

час розробки системи безпеки 

інформаційних систем. 

 

 

 


