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Інструкція користувачам каталогу 
1. Кількість вибіркових навчальних дисциплін, які може обрати студент 

визначається навчальним планом. У навчальному плані зазначається також 
семестр, у якому викладається вибіркова дисципліна, форма семестрового 
контролю – залік, види та обсяги навчальних занять, обсяг (у кредитах ЄКТС) – 4 
кредити. 

2. Безпосередній вибір студентами дисциплін здійснюється шляхом 
волевиявлення. Кожний студент заповнює форму в системі «Електронний 
кампус», в якій зазначає дисципліни, що він бажає вивчати в наступному 
навчальному році (з урахуванням визначених у навчальному плані кількості 
дисциплін та семестру вивчення). 

3. Каталог вибіркових дисциплін спільний для студентів 2 та 3 курсу 
спеціальностей 123 і 121 кафедри обчислювальної техніки ФІОТ, тому потрібно 
користуватися інформацією з розділу «Вимоги до початку вивчення» анотацій та 
обирати дисципліни відповідно до рівня своєї підготовки. 

4. У разі неможливості формування навчальних груп нормативної 
чисельності для вивчення певної вибіркової дисципліни, студентам надається 
можливість протягом визначеного терміну здійснити повторний вибір, 
приєднавшись до вже сформованих навчальних груп. 

5. За бажанням студента, який обрав певну вибіркову дисципліну, 
допускається його/її приєднання до групи, в якій викладається ця дисципліна в 
рамках іншої освітньої програми. 

6. Студент не може двічі обрати одну й ту ж саму навчальну дисципліну. 
7. Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно, або 

виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається в деканат із заявою 
для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши відповідні документи. 
Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих 
дисциплін, які завідувач випускаючої кафедри вважатиме потрібними для 
оптимізації навчальних груп і потоків. 

8. Обрані студентом навчальні дисципліни зазначаються у його 
індивідуальному навчальному плані. 

9. Більше інформації про порядок реалізації студентами права на вільний 
вибір навчальних дисциплін можна знайти у відповідному Положенні про порядок 
реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних 
дисциплін. 
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Анотації вибіркових дисциплін 
Дисципліни, які викладає кафедра ФІОТ 

 
Дисципліна 

 
AGILE методологія розробки програмного забезпечення 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 

 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Інженерія програмного забезпечення, Програмування, Об’єктно- 
орієнтоване програмування, Алгоритими та методи обчислень, 
Системне програмування, Алгоритми і структури даних, Архітектура 
комп’ютерів 

 
 

Що буде 
вивчатися 

− основи термінології і основних понять. Основни методології 
розробки ПО. Методи вибору технологій для розробки. Огляд 
існуючих технолгічних рішень які використовуються для 
створення проектів 

− основи застосування теоретичних знань на прикладі розробки 
документації навчального проекту персоналізованного для 
кожного студента чи групи студентів за їх вибором 

 
 
 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

− Існуючі потреби та тенденції на ринку праці показують шо для 
успішної роботи програмістом потрібно не тільки вміти писати 
код(программувати) також потрібне розуміння принципів 
розробки ПО в цілому. До 50% часу технічної співбесіди 
витрачається саме на питання які стосуються методологій 
розробки 

− оскільки домінуючою методологією розробки ПО на даний час 
є AGILE отримати розуміння та практику розробки власного 
проекту з 0 дозволить достатньо підготуватися до майбутньої 
роботи 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розібратися в реальному процесі розробки ПО. Підготуватися до того 
шо буде очікувати студента після працевлаштування на реальне робоче 
місце. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Розуміти як читати та писати проектну документацію для проекта 
вцілому чи його окремих компонент. Обирати методології та технології 
для реалізації проекта чи його компонент. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий 
контроль Залік 

Викладач Ст. викладач Шевело Олексий Павлович 
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Дисципліна 

 
Вступ в технології Data Science 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 
 
 
 
Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Структури даних і алгоритми, Алгоритми та методи обчислень, 
Системне програмування, Системне програмне забезпечення, 
Алгоритми і структури даних, Організація баз даних, Вступ до 
операційної системи Linux, Програмування, Архітектура 
комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, Дискретна математика, 
Комп’ютерна логіка, Інженерія програмного забезпечення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Що буде вивчатися 

Дисципліна має на меті: надання комплексного ґрунтовного 
теоретичного базису та потужних практичних навичок програмної 
реалізації методів, математичних моделей і алгоритмів 
технологічних процесів Data Science (дослідження даних): дані – 
інформація – знання – маніпулювання знаннями - візуалізація. 
Специфіка курсу полягає у розгляді, поряд із класичними 
методологіями Data Science, передових авторських розробок, 
отриманих у ході реалізації практичних R&D проектів. 
Теоретичні основи Data Science надаються у формі лекційних занять 
з обов’язковою демонстрацією розглянутих алгоритмів у формі 
прикладів програмного коду. 
Практичні навички застосування технологій Data Science 
набуваються на лабораторних заняттях. При цьому особлива увага 
приділяється процесам інженерії програмного забезпечення. 
Практична частина дисципліни орієнтована на застосування мови 
програмування високого рівня Python з вивченням функціоналу 
бібліотек: Pandas, NumPy, Matplotlib, scikit-learn. 
В дисципліні розкривається суть технологічних процесів Data 
Science: обробка даних з метою отримання інформації – обробка 
інформації з метою виявлення знань – використання навичок на 
практиці - візуалізація результатів. 
Дисципліна складається із двох взаємопов’язаних блоків: 
1. Методологічні основи Data Science: 

 1.1. Прикладний статистичний аналіз даних (моделі даних; 
статистичний аналіз характеристик експериментальної вибірки; 
обробка аномальних вимірів; оцінювання, екстраполяція та 
інтерполяція трендовими моделями - рекурентне згладжування і 
згладжування накопиченої вибірки; побудова нелінійних моделей 
експериментальних даних з використанням диференціальних 
перетворень); 

 1.2. Багатокритеріальні методи прийняття рішень 
(багатокритеріальне оцінювання; багатокритеріальна ідентифікація; 
багатокритеріальний розподіл ресурсів; багатокритеріальний 
структурно-параметричний синтез систем); 
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 1.3. Інтелектуальний аналіз даних. (Технології: OLAP, Data Mining, 
Text Mining, Image Mining, Knowledge discovery, Speech and language 
recognition); 
1.4. Застосування штучного інтелекту для технологій Data Science 
(штучні нейронні мережі; багатокритеріальні оптимізаційні нейронні 
мережі; методи моделі і алгоритми самоорганізації та ситуативного 
аналізу). 
2. Технологічні аспекти Data Science: 

 2.1. Алгоритми та технології прогнозування динаміки змін 
фінансових та фондових ринків (за статистичними і 
альтернативними моделями); 

 2.2. Алгоритми та технології визначення кредитних ризиків для 
банківських CRM систем (скорингові та багатокритеріальні моделі); 

 2.3. Алгоритми ідентифікації поточних ситуацій для виробничих 
CRM систем і об’єктах критичної інфраструктури (технології 
багатофакторного аналізу та Computer Vision). 

 
Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Опанування знань, умінь та навичок, що потребують посади: Data 
Scientist, Data Engineer; Data Analyst – Risk Team тощо. 

 
 
 
 
 
Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

1. Знання та навички застосування і реалізації базових алгоритмів 
Data Science: 
прикладний статистичний аналіз даних; 
багатокритеріальні методи прийняття рішень; 
інтелектуальний аналіз даних; 
застосування штучного інтелекту для технологій Data Science; 
візуалізація результатів Data Science. 
2. Знання і навички застосування базових бібліотек Python для 
реалізації алгоритмів Data Science: Pandas, NumPy, Matplotlib, scikit- 
learn. 

 
 
 
Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті компетенції з Data Science можливо застосовувати на 
проектах наступних прикладних галузей і технологій: 
1. Аналіз даних для задач електронної комерції; 
2. Аналіз даних для промислових та інфраструктурних CRM систем; 
3. Аналіз візуальних та геопросторових даних різного спрямування; 
4. Аналіз даних для медичних інформаційних систем. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи. 

Семестровий контроль Залік 

Викладач Д.т.н., професор, професор Писарчук Олексій Олександрович 
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Дисципліна 

 
Технології програмування користувацьких інтерфейсів 
(Front-end) 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Алгоритми та методи обчислень, Системне програмування, Системне 
програмне забезпечення, Алгоритми і структури даних, Організація 
баз даних, Вступ до операційної системи Linux, Програмування, 
Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, Дискретна 
математика, Комп’ютерна логіка, Інженерія програмного 
забезпечення, Комп’ютерні системи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що буде вивчатися? 

Дисципліна має на меті: надання ґрунтовних теоретичних знань і 
конкретних практичних навичок розробки Front-end (клієнтського) 
програмного забезпечення. 
Навчальна дисципліна спрямована на формування компентенцій з 
розробки Front-end частини прикладних Web-застосунків. В 
поєднання із навчальною дисципліною «Технології розроблення 
серверного програмного забезпечення (Back-end)» (7 семестр) 
забезпечується набуття комплексних знань і практичних навичок 
проектування і розробки прикладного програмного забезпечення, що 
базується на сучасних і перспективних клієнт-серверних технологіях 
розподіленої обробки і обміну інформацією. 
Теоретична і практична складові навчальної дисципліни спрямовані 
на набуття компетенцій у ході реалізації конкретного проекту з 
розробки Front-end частини із спрощеною реалізацією Back-end 
складової. 
Дисципліна складається із наступних блоків: 
1. Прототипування інтерфейсу програмного додатку (основи UI/UX 
дизайну; принципи розробки прототипів; DOM-дерево, фреймворк 
Bootstrap та його аналоги. LESS та SASS препроцесори); 
2 Технології програмування користувацьких інтерфейсів (HTML5; 
CSS5; JavaScript; TypeScript; фреймворк jQuery; фреймворк React та 
архітектура Flux; фреймворк Angular 6 та архітектура MVC, VueJS); 
3. Angular 6 (angular CLI, архітектура, модуль, контролер, директива, 
вираз; фільтри; моделі і валідатори; залежності та сервіси). 

Чому це цікаво/треба 
вивчати? 

Опанування знань, умінь та навичок, що потребують посади: Front- 
end Developer, Front-end Engineer, Front-end Team Lead, DevOps 
Engineer тощо. 

 
 
 

Чому можна навчитися? 
(результати навчання) 

1. Знання та навички застосування і реалізації клієнт-сервісних 
технологій для створення ефективних Front-end частин сучасних Web 
застосунків: 
прототипування інтерфейсу Front-end; 
технології програмування користувацьких інтерфейсів. 
2. Знання і навички застосування базових Front-end – технологій: 
HTML5; CSS3; JavaScript; TypeScript; фреймворк jQuery; фреймворк 
React та архітектура Flux; фреймворк Angular 6 та архітектура MVC. 

https://jobs.dou.ua/companies/thewhykingz/vacancies/144181/?from=list_hot
https://jobs.dou.ua/companies/thewhykingz/vacancies/144181/?from=list_hot
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Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями? 
(компетентності) 

Набуті компетенції з розроблення Front-end програмного 
забезпечення можливо застосовувати на проектах наступних 
прикладних галузей і технологій: 
1. Інтернет-комерція; 
2. Електронний документообіг; 
CRM-системи різного прикладного спрямування, побудованих на 
технологіях розподілених процесах збору, зберігання, обробки і 
обміну інформацією. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи. 

Семестровий контроль Залік 

Викладач Д.т.н., професор, професор Писарчук Олексій Олександрович 
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Дисципліна Технології програмування на С/Embedded 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базові знання з дисциплін: 
Дискретна математика, Комп’ютерна логіка, Комп’ютерна арифметика, 
Програмування, Архітектура комп’ютерів, Вступ до ОС Linux.  

Що буде 
вивчатися 

Створення програмного забезпечення  для мікроконтролерів на базі ARM.  
Реалізація управління конфігурацією програмного забезпечення та розроблення 
убудованих програм.  
Розвертання процесорного ядра за допомогою Toolchain. 
Використання системи контролю версій Git 
Розроблення програмного забезпечення в Linux на віртуальній машині. 
Розроблення проекту з власною прошивкою на базі апаратних засобів для 
програмування та налагодження мікроконтролерів. Використання платформ 
BeagleBone Black, Raspberry Pi, STM StarterKit GlobalLogic. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вбудовані системи та пристрої IoT потребують програмного забезпечення для 
функціонування та досягнення своєї робочої мети. Однак писати це програмне 
забезпечення з нуля для кожного типу апаратних засобів не є практичним. 
Найпоширеніший підхід - використання операційних систем для вирішення основної 
задачі управління апаратними ресурсами та надання послуг для користувацьких 
додатків. 
Галузь застосування. Розроблення рішень для Інтернету Речей (IoT), убудованих 
систем, розумних систем. Розроблення апаратних систем для автомобільної 
промисловості, промислової автоматизації, високопродуктивних обчислень, 
штучного інтелекту машинного навчання. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

− Встановлювати та налаштовувати операційну систему Linux (Linux kernel, U-
Boot, BusyBox) для архітектури процесорів ARM шляхом компіляції вихідного коду. 
− Програмувати в командній оболонці Bash.  
− Використовувати систему контролю версій Git 
− Програмувати на С для ОС Linux для процесорів архітектури ARM. 

Програмувати власні модулі для процесорного ядра 
− Виконувати тестування власного продукту на базі сучасних платформ для 

розробки. 
− Працювати в команді. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності
) 

Отримані знання достатні для того, щоб розробити архітектуру та реалізувати власний 
розумний пристрій, налагодити його та налаштувати для роботи в середовищі IoT.  
Отриманий досвід та практика достатні для того щоб продовжити самостійно 
професійне навчання в області розроблення нових систем IoT з використанням будь 
якого доступного на ринку апаратури устаткування та програмного забезпечення. 
Отримані досвід, знання та практика достатні для того, щоб успішно проходити 
співбесіди в IT компаніях, що займаються розробленням убудованих систем та IoT. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний комплекс. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Ассистент Каплунов Артем Володимирович  
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Дисципліна 

 
Вступ до штучного інтелекту 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська, англійська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Алгоритми та методи обчислень, Системне програмування, Системне 
програмне забезпечення, Алгоритми і структури даних, Організація баз 
даних, Програмування, Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, 
Дискретна математика, Інженерія програмного забезпечення, 
Паралельне програмування 

 
 
 

Що буде вивчатися? 

Базові знання про контекст, терміни, проблеми та сучасний стан 
досліджень в галузі штучного інтелекту. Огляд основних принципів і 
підходів до вивчення систем штучного інтелекту. Огляд основних 
напрямів досліджень і відповідних інструментів штучного інтелекту: 
генетичні алгоритми, еволюційні методи, машинне навчання, глибинне 
навчання, навчання із підкріпленням, тощо. Огляд основних моделей і 
алгоритмів із прикладами їх застосування. 

 
 
 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати? 

Галузь штучного інтелекту останніми роками переживає епоху 
справжнього піднесення з огляду на бурхливий розвиток нових моделей 
нейронних мереж, засобів програмного забезпечення та стрімкого 
розвитку обчислювальних ресурсів на основі графічних (ГПУ) та 
тензорних (ТПУ) прискорювачів. Дослідження методів штучного 
інтелекту наразі демонструють найбільш темпи зростання у наукових 
дослідженнях та широкому практичному застосуванню у багатьох 
галузях оточуючого нас життя: від персональних асистентів в 
смартфонах до самокерованих автівок. 

Чому можна 
навчитися? 
(результати навчання) 

Теоретичні знання та базовий практичний досвід у застосуванні різних 
методів штучного інтелекту до існуючих практичних проблем в 
широкому колі застосувань. 

 
Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями? 
(компетентності) 

Здобуті знання дозволять зрозуміти місце і роль методів штучного 
інтелекту у загальному контексті інформаційних технологій. Ця 
дисципліна є необхідним етапом для підготовки до професійного рівня 
оволодіння спеціалізованими знаннями та навичками в галузі 
штучного інтелекту, які будуть викладатися у наступних навчальних 
дисциплінах, які присвячені більш детальному вивченню окремих 
методів штучного інтелекту. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 
Викладач Д.т.н., професор, професор Гордієнко Юрий Григорович 
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Дисципліна  
Основи розробки програмного забезпечення на платформі 
Node.Js 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання основ програмування, об'єктно-орієнтованого 
програмування, алгоритмів та структур даних, комп'ютерних мереж. 

Що буде 
вивчатися 

Розробка програм мовою JavaScript. Вивчення основних принципів, 
базових конструкцій мови. Використання платформи Node.Js для 
розроблення веб-систем. Засоби розробки серверних компонентів та 
додатків front-end. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Оволодіння сучасними технологіями розробки веб-систем створення 
мультиплатформного програмного забезпечення. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Створювати ефективне програмне забезпечення веб-систем. 

Як можна 
користуватис я 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентнос ті) 

Здатність створювати програмне забезпечення для різноманітних 
операційних систем та апаратних платформ. 
Здатність створювати прикладне програмне забезпечення комп’ютерних 
систем та мереж 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програма дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Ст. викл. Шемсединов Тимур Гафарович 
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Дисципліна 

 
Основи розробки програмного забезпечення на платформі 
Java 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання основ програмування, об'єктно-орієнтованого 
програмування, алгоритмів та структур даних, комп’ютерної дискретної 
математики 

Що буде 
вивчатися 

Принципи побудови мови Java, основні конструкції, бібліотеки. 
Реалізація принципів об’єктно-орієнтованого програмування, 
модульність, робота у мережі та з базами даних.. Класи, інтерфейси, 
пакети та інші основні елементи побудови програм. Засоби розробки 
програм та інтегровані середовища розробки та налагодження 
програмного забезпечення. Віртуальна машина Java. Організація 
багатопотокового виконання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Оволодіння сучасними Java-технологіями створення 
платформонезалежного програмного забезпечення, технологіями 
розробки складних інформаційних систем для вирішення широкого 
спектру завдань. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Створювати ефективне програмне забезпечення на основі технологій 
Java, вивчити та опанувати сучасні засоби розробки програм на основі 
об’єктно-орієнтованого підходу та популярних патернів проектування та 
програмування. 

Як можна 
користуватис я 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентнос ті) 

Здатність створювати програмне забезпечення для різноманітних 
операційних систем та апаратних платформ від мережних до мобільних 
та вбудованих. 
Здатність створювати прикладне програмне забезпечення комп’ютерних 
систем та мереж 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програма дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Ст. викл. Алещенко Олексій Вадимович 
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Дисципліна 

 
Розробка системних програм 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритими та 
методи обчислень, Системне програмування, Алгоритми і структури 
даних, Вступ до операційної системи Linux 

 
 
 

Що буде вивчатися 

— склад системного програмного забезпечення сучасних 
комп’ютерних систем; 
— технологія покрокової розробки складних програмних продуктів 
Incremental Approach на прикладі розробки системних програм; 
— практичне застосування цієї технології під час розробки системних 
програм; 
— тестування розроблених системних програм. 

 
 
 
 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

— системне програмне забезпечення присутнє у будь-якому 
обчислювальному пристрої, тому попит на тих, хто розуміється у ньому 
- завжди буде високим; 
— системне програмне забезпечення є основою функціонування 
комп’ютерних систем, саме воно диктує вимоги до прикладних 
програм, тому його розробники будуть завжди попереду програмістів 
- прикладників; 
— розробкою системного програмного забезпечення займаються, як 
правило, найбільш відомі компанії, які визначають тренд розвитку 
комп’ютерних технологій на багато років вперед. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

— розробляти та тестувати системні програми, розуміти повідомлення 
операційних систем, виконувати оптимізацію коду. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

— при розробці та удосконаленні операційних систем, спеціалізованих 
програмних систем, систем комп’ютерної безпеки, систем 
програмування, окремих складових системного ПЗ: драйверів, програм 
керування файлами тощо. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. 

Семестровий контроль Залік 
Викладач К.т.н., доцент, доцент Павлов Валерій Георгійович 
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Дисципліна Технології програмування на ПЛІС (FPGA) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базові знання з комп’ютерної логіки, комп’ютерної арифметики, дискретної 
математики. Базові знання архітектури комп’ютера, що включають знання загальної 
конструктивно-функціональної організації комп’ютерів архітектури Фон-Неймана, 
загальні принципи мікропрограмного керування, структуру процесорного ядра та 
загальні принципи організації мікропрограмного рівня. Навички програмування. 

Що буде 
вивчатися 

Методи цифрового дизайну та проектування для FPGA. Мови опису апаратури для 
розроблення цифрових пристроїв. Проектування цифрових пристроїв з 
використанням Verilog. Функціональне моделювання та структурний синтез в 
сучасних САПР. 
Практичні завдання побудовані спочатку на простих прикладах програмування 
вузлів комп’ютерної техніки. Далі пропонується знайомство з основними етапами 
повного циклу розроблення IP-ядер цифрової техніки, включаючи функціональний 
синтез, структурний синтез, веріфікацію розробок та програмування мікросхеми 
ПЛІС. Розглядаються базові питання створення TestBench рівнів на мові Verilog. 
Для перевірки правильності створених проектів та налагодження використовуються 
САПР ModelSym MentorGraphic, Quartus II. Розглядаються питання інтеграція 
САПР Quartus ІІ и ModelSim. Для експериментів використовується 
налагоджувальна плати компанії Altera DE2 Board (Cyclon II), DE10 Standard Board 
(Cyclon IV), DE1 SoC Board (Cyclon V).  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Програмована логіка (FPGA) останнім часом стає основною технологією, що 
використовується для створення електронних систем в різних галузях застосування. 
Отримані навички та знання будуть актуальні в областях розроблення рішень для 
Інтернету Речей (IoT), вбудованих систем, розумних систем. Розроблення 
апаратних систем для автомобільної промисловості, промислової автоматизації, 
високопродуктивних обчислень, штучного інтелекту машинного навчання. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Проектувати цифрові схеми та пристрої з використанням сучасних методів 
проектування та мов проектування апаратури. Отримати навички програмування на 
мові Verilog. Користуватися сучасними професійними засобами для цифрового 
дизайну та моделювання. Виконувати функціональне моделювання і налагодження 
пристроїв в САПР ModelSym. Виконувати структурний синтез в САПР Quartus II Altera. 
Реалізувати пристрої на сучасних платах компанії Altera DE2 Board, DE10 Board, DE1 
SoC Board.  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Базові знання у використанні мови проектування апаратури, Verilog, а також досвід 
і навички використання сучасних САПР і продуктів компанії Altera достатньо для 
продовження професійного навчання в напрямку проектування апаратури для 
складних систем на FPGA та ASIC, систем-на-кристалі (SoC), вбудованих систем, 
розумних систем. програмно-апаратних реалізацій систем штучного інтелекту. 
Отримані базові знання програмування та методів цифрового дизайну дозволять за 
необхідності швидко перейти на використання мови програмування апаратури 
VHDL, мікросхем інших виробників FPGA (Xilinx), а також інших САПР для 
функціонального та структурного синтезу на FPGA та ASIC (Synopsys, Aldec, Cadence). 
Отримані базові знання допоможуть у подальшому професійному навчанні в тому 
числі самостійно. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний комплекс. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий залік 
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контроль 
Викладач Професор, д.т.н., доцент Клименко Ірина Анатоліївна  
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Дисципліна 
 
Системи безпеки програм і даних 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з архітектури комп’ютера, комп’ютерних мереж, 
алгоритмів та структур даних, основ програмування, дискретної 
математики, теорії ймовірності та математичної статистики. 

 
 
 
 
Що буде 
вивчатися 

Цей курс присвячений поглибленому вивченню окремих питань щодо 
математичних та алгоритмічних аспектів захисту інформації у 
комп’ютерних системах та проектуванню та розробці захищеного 
програмного забезпечення та систем захисту. 
У такому курсі вивчаються методи і алгоритми захисту при передачі 
та зберіганні даних, а також вивчаються питання розробки програмно- 
апаратних засобів захисту. Зокрема, захищені мережні протоколи, 
методи шифрування, криптографії, стеганографії. Питання створення 
та організації захищених сервісів з використанням хмарних технологій 
у різноманітних галузях, зокрема, електронної комерції, електронного 
банкінгу, функціонування криптовалют. 

 
 
Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні реалії функціонування цифрового суспільства вимагають 
використання та розробки комп’ютерних засобів та систем, стійких до 
несанкціонованого доступу та використання програм та даних. 
Кожний кваліфікований фахівець, який має відношення до 
програмного забезпечення повинен знати принципи інформаційної 
безпеки та методи захисту програм і даних та вміти їх грамотно 
застосовувати. 

 
Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Навчитися приймати рішення щодо вибори структури засобів захисту 
даних; розумітися на математичних методах і алгоритмах криптографії 
і шифрування даних. 
Розробляти програмні засоби захисту інформації, стійкі до хакерських 
атах. Організовувати захищене зберігання, обробку та передавання 
інформації з використанням технологій розподілених та хмарних 
систем. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Здатність аналізувати, вибирати, розробляти і застосовувати методи і 
засоби для забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки 
Можливість виконувати роботи у якості аналітика комп’ютерних 
систем та програмного забезпечення. Бути кваліфікованим 
розробником програмного забезпечення та користувачем програмно- 
апаратних комплексів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально- 
методичний комплекс. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Доцент, к.т.н., доцент Волокита Артем Миколайович 
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Дисципліна 
 
Технології Computer Vision 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Алгоритми та методи обчислень, Системне програмування, 
Системне програмне забезпечення, Алгоритми і структури даних, 
Організація баз даних, Програмування, Архітектура комп’ютерів, 
Комп’ютерні мережі, Дискретна математика, Комп’ютерна логіка, 
Інженерія програмного забезпечення, Паралельне програмування, 

Що буде вивчатися Дисципліна має на меті: надання ґрунтовного теоретичного базису 
та потужних практичних навичок програмної реалізації методів, 
математичних моделей і алгоритмів технологій Computer Vision 
(комп’ютерного бачення = комп’ютерного зору). 
 
Теоретичні основи Computer Vision надаються у формі лекційних 
занять з обов’язковою демонстрацією практичної реалізації 
розглянутих алгоритмів у формі прикладів програмного коду. 
 
Практичні навички застосування технологій Computer Vision 
набуваються на лабораторних заняттях, які побудовані за 
принципом нарощування функціональності розроблених скриптів. 
При цьому особлива увага приділяється процесам інженерії 
програмного забезпечення. 
 
Практична частина дисципліни орієнтована на застосування мови 
програмування високого рівня Python з вивченням можливостей 
графічних бібліотек Graphics, Tkinter, Matplotlib, NumPy (для 
«сирої» реалізації алгоритмів Computer Vision) та спеціалізованих 
пакетів типу PIL/ Pillow, OpenGL, OpenCV для створення 
програмних модулів завершеної практичної спрямованості. 
 
Дисципліна розкриває суть етапів класичного конвеєра обробки 
цифрових графічних зображень: синтез зображення (просторове 
перетворення) – растеризація (реалістичне зображення, цифрова 
обробка) – векторизація (ідентифікація об’єкту та цільова обробка 
зображень). Зазначене реалізується у таких темах: 
 
1. Синтез цифрового зображення (2D, 3D – об’єкти, графічний 
метод, аналітичні та неаналітичні методи); 
2. Базові геометричні перетворення 2D, 3D об’єктів 
(масштабування, переміщення, обертання, проекції); 
3. Растеризація і растрові зображення, принципи створення, 
характеристики та алгоритми обробки (растеризація, зміна 
яскравості, фільтрація); 
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4. Векторизація і векторні зображення, математичні моделі, 
алгоритми апроксимації, інтерполяції та згладжування (МНК, 
Сплайни, Криві Безьє тощо); 

 5. Моделі реалістичних зображень, доповнена реальність, моделі 
світла і тіні: 3D-конвеєр, рендерінг; Цифрова обробка зображень: 
фільтрація; корекція кольору; сегментація; векторизація; 
морфологічна обробка; розпізнавання. 
6. Методологічні, технологічні та прикладні аспекти Computer 
Vision: обробка сенсорних даних; навігація; штучний інтелект; 
управління. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Опанування знань, умінь та навичок, що потребують посади: 
Software Developer with Computer Vision; Embedded developer for 
Computer Vision systems; Computer Vision Research Engineer тощо. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

1. Знання та навички застосування і реалізації базових алгоритмів 
Computer Vision: 
синтез 2D, 3D графічних об’єктів та їх геометричні перетворення; 
синтезу та обробки растрових зображень; 
синтезу та обробки векторних зображень; 
формування реалістичних зображень; 
цифрової обробки зображень; 
прикладних аспектів Computer Vision; 
комплексної реалізації етапів конвеєру цифрової обробки 
зображень для задач Computer Vision та інших прикладних 
галузей. 
2. Знання і навички застосування базових бібліотек Python для 
реалізації алгоритмів Computer Vision: Matplotlib, NumPy PIL/ 
Pillow, OpenCV. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Набуті компетенції з Computer Vision можливо застосовувати на 
проектах наступних прикладних галузей і технологій: 
1. Реконструкція 3D сцени та навігація в ній (Structure-from- 
Motion, Road Scene Understanding and Autonomous Driving); 
2. Сегментація сцени і розуміння сюжету (Significance maps, video 
and 3D segmentation, 3D stream, multiple tracking, object detection, 
activity detection and prediction, group analysis, object detection and 
recognition); 
3. Розпізнавання зображень, ідентифікація об’єктів (Convolution 
networks, Deep learning, Image Retrieval, Object Detection). 

Інформаційне забезпечення Навчальна і робоча програми дисципліни, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення занять Лекції, лабораторні роботи. 

Семестровий контроль Залік 

Викладач Д.т.н., професор, професор Писарчук Олексій Олександрович 
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Дисципліна 
 
Технології програмування на мові Python 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритими та 
методи обчислень, Системне програмування, Алгоритми і структури 
даних, Інженерія програмного забезпечення, Основи паралельного 
програмування 

 
 
 
 

Що буде вивчатися 

Методи перетворення проектної документації в реальний код.  Способи 
якими оптимізації процесу написання коду для того шоб виконати 
поставлені задачі вчасно rade-off стратегії, робота з ризиками проекту і 
тд. 
Навички розподілення задач в часі та планування повного циклу 
розробки 
Тестування коду 
Розгортання коду на серверній інфраструктурі. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Однією з проблем сучасної розробки ПО є необхідність не тільки якісно 
писати код але й вміння витримувати строки без сильних втрат якості. 
Також необхідно вміти працювати як з ризиками, пріоритетами і тд. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Отримані знання дозволять навчитися перетворювати проектну 
документацію в реальний код проекту дотримуючись вимог як по часу 
так і по якості коду. Роботі в команді розробки. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Розробляти ПО в команді або самостійно. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 
Викладач Ст. викладач Шевело Олексий Павлович 
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Дисципліна 

 
Розподілені інформаційні системи 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Інженерія програмного забезпечення, Програмування, Об’єктно- 
орієнтоване програмування, Алгоритми та методи обчислень, Системне 
програмування, Алгоритми і структури даних, Вступ до операційної 
системи Linux, Архітектура комп’ютерів, Дискретна математика, 

 
 
 
 
 
 
 

Що буде вивчатися 

— архітектурні шаблони реалізації розподілених інформаційних систем, 
основи сервіс-орієнтованої архітектури, принципи та протоколи 
взаємодії веб-сервісів, принципи побудови програмних інтерфейсів, 
способи інтеграції розподілених програмних ресурсів; 
— основи програмної взаємодії з SQL- та NoSQL-базами даних, 
концепції потокового опрацювання даних; 
— основи технологічного оснащення процесу проектування, 
документування, розроблення та тестування програмного забезпечення; 
— основи побудови веб-застосунків (Single Page Application, SPA, Power 
Web Application, PWA) з використанням сучасних програмних засобів 
(React, Angular, Vue); 
— способи реалізації процесу збирання та розміщення програмних 
систем з використанням хмарних сервісів PAAS. 

 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

— сьогодні володіння знаннями, вміннями і навичками, пов’язаними з 
процесом проектування розподілених систем колективного 
використання,  процесом  розроблення відповідного програмного 
забезпечення та організації технологічної підтримки всіх стадій 
життєвого циклу програмного забезпечення, є однією з ключових 
конкурентних переваг на ринку праці в сфері ІТ. 

 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

— виконувати проектування інформаційних систем на основі 
використання сучасних архітектурних принципів із застосуванням 
засобів моделювання та документування на всіх стадіях життєвого циклу 
програмного забезпечення, розробляти інформаційне та програмне 
забезпечення таких систем та організовувати технологічну підтримку 
процесу їх розроблення та розміщення. 

 
 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

— виконувати проектування та розроблення сучасних інформаційних 
систем колективного використання, організовувати технологічну 
підтримку процесу розроблення програмного забезпечення, 
використовувати засоби для організації розподіленого оброблення даних, 
використовувати реляційні, документо-орієнтовані та графові бази даних, 
інтегрувати власне програмне забезпечення з загально доступними веб- 
сервісами, здійснювати розміщення програмного забезпечення в 
хмарному середовищі PAAS. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 
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Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач К.т.н., доцент, доцент Болдак Андрій Олександрович 
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Дисципліна 
 
Паралельні та розподілені обчислення 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритими та 
методи обчислень, Системне програмування, Алгоритми і структури 
даних, Архітектура комп’ютерів, Агалитична геометрія, Інженерія 
програмного забезпечення, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що буде вивчатися 

Методи організації обчислень в паралельних комп’ютерних системах з 
різною структурною організацією: систем зі спільною пам’яттю, систем 
з локальної пам’яттю, розподілених систем. Життєвий цикл розробки 
програми для паралельної системи, що включає: 

- розробку паралельного алгоритму обчислень . 
- розробку алгоритмів виконання потоків з рішенням завдання 

взаємного виключення та синхронізації. 
- розробку структурної схеми взаємодії потоків для обраних мов 

(бібліотек) паралельного програмування та засобів організації 
потоків: семафорів, мютексів, подій, критичних секцій, 

- методи налагодження і тестування паралельної програми 
- дослідження відсотку завантаження процесорів (ядер) системи, 

визначення часу виконання, обчислення коефіцієнту 
прискорення (speedup). 

В лабораторних роботах використовуються сучасні мови та бібліотеки 
паралельного програмування: Java, C#, WinAPI, Ada, OpenMP, MPI, 
TBB. 

 
 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні комп’ютери (починаючі від планшету і закінчуючи супер 
комп’ютерами) обладнано багатоядерними процесорами, тому 
створення ефективного програмного забезпечення для них потребує 
використання потоків для оптимального використання багатоядерного 
обладнання. Багатоядерні процесори також є частиною більшості 
гаджетів, таких як смартфони, mp3 плейери, видеоплейери, ігрові 
приставки, що дозволяє прискорити (покращити) обробку звуку та 
зображення. 

 
 
 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Вмінню розробляти програмне забезпечення для паралельних та 
розподілених комп’ютерних систем різного призначення, аналізувати 
завдання на наявність паралелізму, будувати оптимальні паралельні 
алгоритми, використовувати потоки для побудови програми, 
організовувати оптимальну взаємодію потоків в залежності від 
структури комп’ютерної системи, виконувати налагодження 
паралельної програми, запобігати та позбавлятися тупикових ситуацій. 
Використанню сучасних мов та бібліотек паралельного програмування. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 

Отримані базові знання допоможуть у подальшому професійному 
навчанні в тому числі самостійно, розширюють перспективу кар’єрних 
можливостей в галузі розроблення програмного забезпечення для будь 
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уміннями 
(компетентності) 

яких паралельних комп’ютерних систем, систем реального часу, а 
також створення серверно-клієнтських додатків. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 

Викладач К.т.н., доцент, доцент. Корочкін Олександр Володимирович 
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Дисципліна 

 
Гібридні комп’ютерні системи 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Теорія ймовірності та математична статистика, Системне 
програмування, Системне програмне забезпечення, Комп’ютерні 
системи, Архітектура комп’ютерів 

 
 
 

Що буде вивчатися 

Основи проектування аналогових та гібридних операційних блоків, 
аналогово-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів інформації, 
аналогових та гібридних процесорів, методи математичного 
моделювання з допомогою операційних блоків, методи підготовки 
задач для аналогових та гібридних систем, методи програмування для 
аналогових та гібридних комп’ютерних систем 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Отримані знання дозволять оволодіти основними методами побудови 
спеціалізованих комп’ютерних систем 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Застосуванню сучасних технічних і програмних засобів проектування, 
використання аналогових та гібридних комп’ютерних систем. 

 
 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Гібридні КС дозволяють ефективно вирішувати наступні задачі: 
- Моделювання в реальному часі автоматичних систем управління, які 
містять аналогові і цифрові пристрої; 
Відтворення в реальному часі процесів, що містять високочастотні 
складові і змінні у широкому амплітудному і частотному діапазоні; 
- Статистичне моделювання; 
- Моделювання біологічних систем; 
- Рішення рівнянь у часткових похідних; 
- Оптимізація систем управління. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік, 
Викладач К.т.н, доцент, доцент Селіванов Віктор Левович 
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Дисципліна Управління IT-інфраструктурними проектами 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Архітектура комп’ютерів, Дискретна математика, Комп’ютерна 
логіка, Інженерія програмного забезпечення, Основи паралельного програмування, 
Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритими та методи обчислень,  Системне 
програмування, Алгоритми і структури даних, Комп’ютерні мережі 

Що буде 
вивчатися 

Головна мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок 
управління проектами та командної роботи: набуття Soft skills шляхом застосування 
своїх Hard skills для розв’язку задач практики. 
Реалізується у формі організації і реалізації конкретного стартап-проекту в сфері 
інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. 
Зміст дисципліни враховує найкращі практики провідних ІТ-підприємств і 
передбачає залучення менторів – практиків. 
Результатом опрацювання завдань дисципліни є завершений практичний проект. 
Дисципліна передбачає вивчення двох взаємопов’язаних компонент. 
І. Менеджмент проектів: 
організація та реалізація: допроектного R&D етапу; розробка технічної пропозиції 
і технічного завдання; інженерія вимог (бізнес-аналіз); архітектурне проектування; 
розробка системи (програмного забезпечення); оцінювання якості (верифікація і 
тестування); впровадження і основи DevOps; супроводження; організація процесів 
(моделей життєвого циклу) за класичними та Agile моделями; звітування і здача 
проектну. 
ІІ. Групова динаміка. 
теорія і практика: професії і посади на ІТ-підприємствах та коло їх обов’язків; 
складання дієвого резюме; проходження співбесіди; підбір талановитого 
персоналу; формування групи і команди, організація командної роботи; лідерство; 
конфліктологія; там-менеджмент; підготовка, організація і проведення ефективних 
нарад, презентацій, переговорів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Отриманні знання і навички забезпечують розумінні, участь і реалізацію сучасних 
процесів командної розробки складних програмно-апаратних систем і комплексів 
на рівні передових національних і світових практик. 
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Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання та навички організації, застосування і реалізації: 
командного виконання проектів з використанням усіх фаз життєвого циклу (від 
збору вимог до впровадження); 
виконання проектів з використанням різних методологій розробки (класичних та 
Agile) та на різних ролях (розробник, тестувальник, аналітик, DevOps, керівник 
тощо); 
використання автоматизованих засобів командної розробки проектів; 
бізнес-комунікації (наради, презентації, активне слухання, письмова 
комунікація,проходження співбесіди тощо); 
роботи в команді (надавання зворотного зв’язку, ділення досвідом, вирішування 
конфліктних ситуацій тощо); 
управління часом; 
практичного вирішення проблемних ситуації; 
пошуку, збору та обробки інформації, необхідної для реалізації практичних завдань. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Командна робота над складними технічними проектами відповідно до сучасних 
вимог до процесів і технологій їх реалізації. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, навчально-методичний комплекс. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Д.т.н., професор, професор Писарчук Олексій Олександрович 
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Дисципліна 

 
Цифрова обробка сигналів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська, англійська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Вища математика, Програмування, Дискретна математика, 
Архітектура комп'ютерів, Комп’ютерні системи 

 
Що буде вивчатися 

Математичні основи та алгоритми цифрової обробки сигналів (ЦОС) і 
зображень, а також методи їх складання, програмування та апаратної 
реалізації. 

 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні апаратні та програмні засоби, що поширені в ІТ-галузі дуже 
часто ґрунтуються на виконанні алгоритмів ЦОС. Це, наприклад, 
засоби автоматизації, телекомунікації, обробки зображень, 
комп'ютерні ігри, розпізнавання образів та штучний інтелект, ІоТ. Без 
знань алгоритмів ЦОС практично неможливо тестувати, модернізувати 
та розробляти такі засоби. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

— вибирати, моделювати та модернізувати алгоритми ЦОС; 
— розробляти застосунки, які виконують алгоритми ЦОС. 

 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

— проводити аналіз, діагностування, вибір існуючих засобів ЦОС, 
— виконувати модернізацію існуючих та розробку нових засобів ЦОС, 
— впроваджувати алгоритми ЦОС у засобах ІоТ та штучного інтелекту. 
Знати основи ЦОС та мати досвід її програмування — це обов'язкова 
вимога при прийомі на роботу у більшості фірм, що займаються 
розробкою та поширенням застосунків та апаратури для автоматизації, 
телекомунікації, штучного інтелекту, ІоТ. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 
Викладач Д.т.н., професор, професор Сергієнко Анатолій Михайлович 
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Дисципліна Математичні основи захисту даних та інформаційної 
безпеки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 

Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з архітектури комп’ютера, комп’ютерних систем та 
комп’ютерних мереж, алгоритмів та структур даних, дискретної 
математики, теорії ймовірності та математичної статистики, 
системного програмування. 

 
 
 
 
 

Що буде 
вивчатися 

Математичні основи сучасної криптографії: незворотні перетворення 
булевої алгебри, теорії чисел, еліптичних кривих та кінцевих полів 
Галуа. Методи синтезу криптографічних булевих перетворень, 
побудова на їх основі алгоритмів захисту даних. Сучасні алгоритми та 
протоколи захисту інформації на основі булевих функцій. Атаки на 
алгоритми та протоколи цього класу. Методи побудови систем 
криптографічного захисту на основі незворотних перетворень теорії 
чисел. Алгоритми та протоколи захисту інформації на основі 
незворотних перетворень теорії чисел та методи їх зламу. Математичні 
основи організації гомоморфного шифрування даних при їх обробці в 
хмарах. Методи зламу засобів захисту даних шляхом часового чи 
статичного аналізу динаміки споживання потужності. Математичні 
засади програмного поліморфізму при захищеній організації 
обчислень. Квантові обчислення та квантова криптографія. 

 
Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Поступальний розвиток інформаційної інтеграції вимагатиме якісно 
нових засобів захисту даних та розмежування доступу до них в 
інтегрованих середовищах. Створення та використання таких засобів 
неможливе без оволодіння фундаментальними основами криптографії. 
Професійних аналіз реального рівня захищеності даних та програм 
вимагає наявності спеціальної математичної підготовки. 

 
Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Отримати ґрунтовні знання в спеціальних розділах математики, які 
лежать в основі сучасних та перспективних засобах криптографічного 
захисту даних. Оволодіти навичками створення базових блоків 
криптографічного захисту даних, побудови на їх основі алгоритмів та 
протоколів. Набути вмінь аналізувати рівень захищеності засобів 
інформаційної безпеки. Знати протоколи криптографічного захисту 
інформації в комп’ютерних системах та мережах. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Розробляти, вдосконалювати та адаптувати під умови конкретного 
використання програмні і апаратні засоби криптографічного захисту 
даних. Створювати гомоморфні шифри для захисту даних 
безпосередньо в процесі їх віддаленої обробки в хмарах залежно від її 
характеристик. Здійснювати професійний аналіз інформаційної 
безпеки даних з огляду на здатність протистояння різним видам атак. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально- 
методичний комплекс. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Викладач Доцент, к.т.н., доцент Марковський Олександр Петрович 
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Дисципліна 

 
Мобільні комп'ютерні мережі 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Комп’ютерні мережі, Системне програмування, Архітектура 
комп’ютерів 

 
 

Що буде вивчатися 

Основні концепції побудови, архітектура , комунікаційна система 
мобільних комп'ютерних мереж, бездротові широкосмугові мережі, 
бездротової персональної мережі, бездротові 5G мережі, програмно- 
конфігуровані мобільні мережі, мобільні хмарні технології, мобільний 
інтернет, основи безпеки мобільних комп'ютерних мереж, 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Курс спрямований на формування теоретичних знань та практичних 
навичок із побудови, керування, модернізації, моніторингу сучасних 
мобільних комп’ютерних мереж. 

 
Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Засвоїти принципи формування теоретичних знань та практичних 
навичок із побудови, експлуатації, моніторингу та аналізу 
продуктивності сучасних мобільних комп'ютерних мереж. 

 
Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність підібрати тип, планувати і реалізовувати мобільні 
комп’ютерні мережі, керувати мережними ресурсами, підібрати 
комплекс необхідних апаратно-програмних засобів для мобільної 
комп’ютерної мережі, розширювати і модернізувати мережі, 
здійснювати моніторинг та аналіз продуктивності, діагностувати та 
розв'язувати проблеми. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 
Викладач Д.т.н., професор, професор Кулаков Юрій Олексійович 
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Дисципліна 

 
Основи комп’ютерного моделювання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми 
та методи обчислень, Системне програмування, Алгоритми і 
структури даних, Вступ до операційної системи Linux, Дискретна 
математика, Інженерія програмного забезпечення, Теорія 
ймовірності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що буде вивчатися 

- Імітаційні, математичні, логічні, еволюційні, структурно-лінгвіс- 
тичні методи моделювання. Основи аналогового та фізичного 
моделювання. Методологія моделювання, як технології наукових 
досліджень та проектування комп’ютерних систем та їх 
програмного забезпечення. - Методи створення моделей з 
урахуванням вимог до їх адекватності, способи та прийоми їх 
програмної реалізації та використання на практиці, методики оцінки 
отриманих за допомогою моделей результатів. Використання 
моделей для оптимізації розробки та оцінки її надійності. Методи 
оцінки адекватності моделей. 
- Найбільш поширені на практиці моделі комп’ютерних систем – 
мережі Петрі та програмні пакети моделювання. - Математичні 
моделі оптимізації процесів та прийоми їх програмної реалізації. 
Динамічне та цілочисельне програмування. Методи еволюційного 
моделювання на основі генетичних алгоритмів та технологій 
штучного інтелекту. 

 
 
 
 
 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

- отриманні знання та практичні навички дозволяють науково та 
методично грамотно застосувати моделювання для вирішення 
широкого спектру практичних задач проектування систем, 
програмного забезпечення, організації передачі даних в локальних 
та глобальних мережах, оцінки надійності програм та рівня 
інформаційної безпеки. 
- віднаходити за допомогою моделювання оптимальні рішення 
проектних рішень та природничо-наукових та економічних 
проблем. 
- проводити аналіз поведінки систем та програм в різних, в тому 
числі критичних ситуаціях, а також при наявності помилок при їх 
розробці. 

 
 
 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- Аналізувати можливості вирішення широкого кола практичних 
задач за допомогою методів моделювання; здійснювати 
обґрунтований вибір моделі та її побудову з урахуванням вимог до 
її адекватності, грамотно оцінювати надійність отримані 
результатів моделювання; 
- оволодіти практичними способами та прийомами програмування 
- імітаційних, математичних та еволюційних 
моделейВикористовувати математичні моделі оптимізації процесів 
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та динамічного програмування для створення ефективних програм. 
- Оцінювати з використанням комп'ютерних моделей параметри 
якості систем та програм, зокрема надійності їх роботи в різних 
ситуаціях, а також рівень безпеки даних та програм 

 
 
 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- Використовувати арсенал методів комп’ютерного моделювання в 
якості інструменту наукових досліджень в технічних, природничо- 
наукових, медичних, економічних та соціальних сферах 
- Застосовувати методи комп’ютерного моделювання та існуючі 
програмні продукти для ефективного проектування систем та 
програм з урахуванням заданих вимог до їх якісних характеристик 
- Здійснювати оптимізацію проектних рішень з застосуванням 
комп’ютерного моделювання; 
- Проводити аналіз поведінки систем та програм в критичних 
ситуаціях, оцінювати їх надійність, виконувати пошук помилок. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально- 
методичний комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 

Викладач К.т.н., доцент, доцент Волокита Артем Миколайович 
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Дисципліна 

 
Системне програмування в середовищі Unix 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритими 
та методи обчислень, Системне програмування, Алгоритми і 
структури даних, Вступ до операційної системи Linux, Архітектура 
комп’ютерів, Інженерія програмного забезпечення, 

 
 
 
 
 
 

Що буде вивчатися 

Проектування та розробка системних програм для Unix-подібних 
систем. Програмування відбувається на рівні системних викликів 
(відповідні функції в стандартах розробки програм в середовищі 
Unix), тобто на низькому рівні взаємодії з ядром. Ґрунтовна 
інформація по API в Unix-подібній системі (з розумінням реалізацій 
системних викликів в ядрі) для розробки системних програм. 
Дисципліна не орієнтована на системне програмування в якийсь 
одній конкретній реалізації Unix-подібної операційної системи, 
тобто буде вивчатися переносне системне програмування. Курс 
складається з наступних тем: середовище процесу, управління 
процесами, просунута робота з файлами, робота з сигналами, 
міжпроцесна взаємодія (IPC), просунуте I/O, програмування 
терміналів. 

 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Цю дисципліну доцільно вивчати тим, хто буде розробляти системні 
програми для Unix-подібних систем. Програмування завдань в 
дисципліні виконується на мові C або C++, але набуті знання будуть 
корисні для розробки системних програм для Unix-подібних систем 
на інших мовах програмування. 

 
Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Розробляти системні програми для Unix-подібних систем на мові 
програмування C або C++ для управління процесами, роботи з 
файлами, сигналами, використання просунутого I/O, міжпроцесної 
взаємодії (IPC), роботи з терміналами. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Отримані знання можливо використовувати при проектуванні та 
розробці системних програм для Unix-подібних систем, для 
супроводження вихідного коду існуючих системних програм для 
Unix-подібних систем, при розробці більш ефективних прикладних 
програм. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча   програми   дисципліни, РСО, навчально- 
методичний комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 
Викладач Ст. викл. Симоненко Андрій Валерійович 
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Дисципліна 

 
Мережне програмування в середовищі Unix 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритими 
та методи обчислень, Системне програмування, Алгоритми і 
структури даних, Вступ до операційної системи Linux, Архітектура 
комп’ютерів, Інженерія програмного забезпечення, 

 
 
 
 
 
 

Що буде вивчатися 

Проектування та розробка системних програм для Unix-подібних 
систем. Програмування відбувається на рівні системних викликів 
(відповідні функції в стандартах розробки програм в середовищі 
Unix), тобто на низькому рівні взаємодії з ядром. Ґрунтовна 
інформація по API в Unix-подібній системі (з розумінням реалізацій 
системних викликів в ядрі) для розробки системних програм. 
Дисципліна не орієнтована на системне програмування в якийсь 
одній конкретній реалізації Unix-подібної операційної системи, 
тобто буде вивчатися переносне системне програмування. Курс 
складається з наступних тем: середовище процесу, управління 
процесами, просунута робота з файлами, робота з сигналами, 
міжпроцесна взаємодія (IPC), просунуте I/O, програмування 
терміналів. 

 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Цю дисципліну доцільно вивчати тим, хто буде розробляти системні 
програми для Unix-подібних систем. Програмування завдань в 
дисципліні виконується на мові C або C++, але набуті знання будуть 
корисні для розробки системних програм для Unix-подібних систем 
на інших мовах програмування. 

 
Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Розробляти системні програми для Unix-подібних систем на мові 
програмування C або C++ для управління процесами, роботи з 
файлами, сигналами, використання просунутого I/O, міжпроцесної 
взаємодії (IPC), роботи з терміналами. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Отримані знання можливо використовувати при проектуванні та 
розробці системних програм для Unix-подібних систем, для 
супроводження вихідного коду існуючих системних програм для 
Unix-подібних систем, при розробці більш ефективних прикладних 
програм. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча   програми   дисципліни, РСО, навчально- 
методичний комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік 
Викладач Ст. викл. Симоненко Андрій Валерійович 
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Дисципліна Системи автоматизованого проектування комп'ютерних 

систем 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська, англійська 
Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з вищої математики, програмування, дискретної 
математики, комп’ютерної схемотехніки, архітектури комп'ютерів. 

 
 
 

Що буде вивчатися 

— основи будови систем автоматизованого проектування (САПР) 
комп'ютерних систем (КС); 
— технологія проектування спеціалізованих конвеєрних КС на базі 
програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) з використанням 
сучасних САПР; 
— проектування спеціалізованих багатопроцесорних КС та їх 
інтерфейсів. 

 
 
 
 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

— сучасні ПЛІС є чи не єдиною елементною базою, що дає змогу 
проектувати новітні КС, які відрізняються високими характе- 
ристиками продуктивності, надійності, енергоспоживання; 
— ПЛІС використовуються в медичних приладах, телекомунікаціях, 
транспорті, датацентрах, інтернеті речей, військовій електроніці, 
аерокосмічній галузі, для вирішення задач штучного інтелекту; 
— є великий дефіцит професійних кадрів, як в Україні, так і в світі, 
які спроможні проектувати КС на ПЛІС, зарплатня яких, як правило, 
є вищою за зарплатню пересічного програміста. 

 
Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

— складати паралельні алгоритми високопродуктивних обчислень, 
— програмувати алгоритми мовою VHDL для реалізації в апаратних 
КС, 
— моделювати і тестувати проекти КС, компілювати опис КС у 
прошивку ПЛІС. 

 
 
 
 
 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

— проводити аналіз придатності ПЛІС для виконання комп’ютерних 
задач, які потребують високої продуктивності, 
— проектувати високопродуктивні КС на ПЛІС за ефективною 
технологією, 
— виконувати модернізацію існуючих високопродуктивних КС на 
ПЛІС, 
— організувати виконання алгоритмів, описаних мовами С, Python, на 
апаратних прискорювачах на ПЛІС. 
Володіння технологією програмування ПЛІС затребуване в Україні в 
галузях проектування військової техніки, телекомунікаціях, захисту 
інформації, авіабудування, в т.ч. проектування дронів і за кордоном у 
цих галузях, а також в системах штучного інтелекту, ІоТ, ADAS, 
робототехніці, проектуванні замовлених мікросхем. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально- 
методичний комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Д.т.н., професор, професор Сергієнко Анатолій Михайлович 
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Дисципліна Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем                                                
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українсь 
Кафедра Обчислювальної техніки 

Вимоги до початку 
вивчення  

Базові знання з дисциплін: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритими та 
методи обчислень,  Системне програмування, Алгоритми і структури даних, 
Архітектура комп’ютерів, Інженерія програмного забезпечення, Основи 
паралельного програмування 

Що буде вивчатися 

Основи тестування. Цілі тестування на різний стадіях життєвого циклу 
розроблення продукту. Моделі розроблення ПЗ. Основні рівні тестування та 
їх взаємозв’язки. Складання тестової документації. 

Робота з обладнанням на базі платформи BeagleBone Black. Самостійне 
створення вбудованої системи, налаштувати оточення. Досвід тестування 
вбудованої операційної системи з урахуванням налаштування тестового 
оточення, в рамках чого розглядаються питання: 
− усунення несправностей у мережі (Network Troubleshooting) 
− налаштування операційної систему Linux та комп’ютерної мережі; 
− розвертання операційної системи (Linux kernel, U-Boot, BusyBox) для 

архітектури процесорів ARM Cortex A8 шляхом компіляції вихідного коду; 
різні способи прошивання мікросхеми процесора на платі; 
− виконувати тестування власного продукту на базі платформи BeagleBone 

Black; 
− використання Git та GitHub для контролю версій. 

Перевірка функціональних та нефункціональних атрибутів програмного 
та апаратного забезпечення у самостійно створеній вбудованій системі. 
Створення тестів для перевірки та підтвердження вбудованого програмного і 
апаратного забезпечення відповідно до вимог клієнта. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

В ІТ компаніях велика увага приділяється якості продукту, що 
випускається на ринок. 

Основні причини необхідності тестування, які обґрунтовують спеціальну 
підготовку спеціалістів-тестувальників:  

знаходження помилок в програмному та апаратному забезпеченні, 
зниження ризику як для користувачів, так і для компанії, 

скорочення витрат на розробку та обслуговування, 
підвищення продуктивності. 
Тестування убудованого програмного та апаратного забезпечення - це 

відмінний підхід для гарантування безпеки в таких критичних додатках, як 
медичне обладнання, залізниці, авіація, транспортна промисловість тощо. 
Великі IT компанії, що займаються такими розробками, запрошують на 
роботу спеціально підготовлених фахівців-тестувальників. Для підготовки 
фахівців для тестуваня убудованих систем необхідно базові знання в області 
проектування та експлуатації убудованих систем, комп’ютерних мереж. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

− Налаштовувати операційну систему Linux та комп’ютерну мережу;  
− Розвертати операційну систему (Linux kernel, U-Boot, BusyBox) для 

архітектури процесорів ARM Cortex A8 шляхом компіляції вихідного коду. 
− Використовувати різні способи прошивання мікросхеми процесора на 

платі. Користуватися різними інтерфейсами, а також програми емуляції 
терміналів для комунікації і налагодження убудованих пристроїв. 
− Виконувати тестування власного продукту на базі платформи 

BeagleBone Black. 
− Знаходити помилки в програмному та апаратному забезпеченні 

убудованих систем. 
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− Усувати несправності в роботі комп’ютерної мережі. 
− Складати тестову документацію. 
− Працювати в команді. 
− Отримати базову підготовку до сертифікації QA спеціаліста по ISTQB 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Працювати в IT тестувальником програмного та апаратного забезпечення. 
Продовжувати підготовку в області розробника програмного та апаратного 
забезпечення убудованих систем. 
Продовжити підготовку в області фахівця по автоматизації тестування 
програмного і апаратного забезпечення. 
Отримані базові знання в області основ QA тестування можуть бути 
використані в області тестування програмного забезпечення, а також бути 
основою для самостійної підготовки до сертифікації QA спеціаліста по ISTQB 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Асистент Таранюк Вікторія Анатоліївна 
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Дисципліна 

 
Методика та організація наукових досліджень 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 

 
 

Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін: 
Теорія ймовірності, Алгоритми та методи обчислень, Системне 
програмування, Системне програмне забезпечення, Комп’ютерні 
системи, Структури даних і алгоритми, Організація баз даних, 
Програмування, Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, 
Дискретна математика 

 
Що буде вивчатися 

- Методи проведення наукових досліджень 
- Методи математичного моделювання 
- Методи відображення та перетворювання інформації 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна закладає основи самостійної наукової роботи 
починаючі від лабораторних робіт, курсового та дипломного 
проектування 

Чому можна 
навчитися (результати 
навчання) 

Створювати різноманітні моделі, методик виконання наукових 
досліджень 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Планувати наукові дослідження, обробляти результати наукових 
досліджень, обробляти та аналізувати отримані результати 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програми дисципліни, РСО, навчально- 
методичний комплекс. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи 

Семестровий контроль Залік, 
Викладач К.т.н, доцент, доцент Селіванов Віктор Левович 
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Дисципліна Основи науки про дані 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з вищої математики (математичний аналіз, лінійна алгебра 
та аналітична геометрія), теорія ймовірностей та математична 
статистика, програмування 

Що буде 
вивчатися 

Загальні поняття про сутність аналізу даних, застосування принципу 
Бонферроні, методу пошуку найближчих сусідів, шинглінгу документів. 
Принципи збереження схожості скорочених наборів, локально-чутливе 
хешування та його застосування, міри відстані. Поняття про аналіз 
потоків даних різної природи та складності та аналіз посилань. Модель 
ринкової корзини та алгоритм A-Priori 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Наука про дані має вагоме практичне значення для вирішення 
актуальних повсякденних проблем. Застосування науки про дані змінює 
спосіб життя, праці й мислення, оскільки однією з умов успішного 
розвитку світової економіки на сучасному етапі є можливість фіксувати 
й аналізувати накопичені набори даних. Сучасні ефективні методи 
роботи з даними сприяють як підвищенню конкурентоспроможності 
різних сфер економічної діяльності, так і фахівців, які володіють цими 
методами. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Створювати моделі для даних з застосуванням узагальнення та виділення 
ознак. 
Використовувати методи обчислення жакартової подібності множин. 
Застосовувати міри відстані для визначення подібності, зокрема, 
косинусну відстань, відстань редагування, відстань Хеммінга, локально- 
чутливі функції. 
Аналізувати потоки даних шляхом побудови моделі потокових даних та 
фільтрації потоків, здійснювати підрахунок різних елементів у потоці, 
зокрема, підрахунок у вікні та згасаючих вікнах, використовувати 
алгоритми DGIM. 
Здійснювати аналіз посилань з застосуванням PageRank, його ефективне 
обчислення, обчислювати тематично чутливий PageRank, визначати спам 
посилань. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

- для формування початкових наборів даних з застосуванням принципу 
Бонферроні; 
- для пошуку текстуально подібних документів (плагіату, дзеркальних 
сторінок, статей з одного джерела); 
- для визначення подібності он-лайнових покупок та рейтингу фільмів; 
- для розпізнавання об’єктів, співставлення відбитків пальців та газетних 
статей; 
- для створення програмних систем ефективної фільтрації небажаних 
елементів потоку (вхідні потоки електронної пошти); 
- для створення телепорт-наборів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програма дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 
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Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Професор, д.т.н., професор Новотарський Михайло Анатолійович 
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Дисципліна Статистичні методи машинного навчання 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до початку 
вивчення 

Базові знання з вищої математики (математичний аналіз, лінійна 
алгебра та аналітична геометрія), теорія ймовірностей та математична 
статистика, програмування, навички розв’язування типових задач цих 
дисциплін 

Що буде 
вивчатися 

Основні методи машинного навчання для задач класифікації, 
кластеризації і регресії (прогнозування), зокрема, принципи 
побудови деяких основних класифікаторів, задачі, які потребують 
застосування статистичних методів машинного навчання, 
алгоритмічні та обчислювальні підходи до їх реалізації з 
поглибленим вивченням мови програмування Python та 
застосуванням бібліотек TensorFlow і THEANO. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Для отримання істотних конкурентних переваг у сфері ІТ-технологій, 
оскільки машинне навчання широко використовується при побудові 
пошукових машин, які навчаються надавати релевантні результати; 
моделей для генерування таргетованої реклами в рамках масових 
рекламних кампаній; анти-спамного програмного забезпечення з 
фільтрування повідомлень електронної пошти; програмного 
забезпеченням для виявлення шахрайства в мережі Інтернет, зокрема 
при транзакціях з кредитними картками; розпізнавання образів та 
голосових команд. 
Машинне навчання також широко використовується в наукових 
програмах, таких як біоінформатика, медицина та астрономія. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання принципів побудови векторів ознак, правил рішень і 
класифікації; основних видів класифікаторів; принципів побудови 
лінійних класифікаторів; принципів побудови нелінійних 
класифікаторів; особливостей вибору ознак класифікації і 
попередньої обробки даних. 
Вміння вибирати відповідний вид класифікатора залежно від 
розв'язуваної задачі; вибирати набір ознак для класифікації і 
проводити попередню обробку даних; застосовувати алгоритми 
побудови і навчання класифікатора за вибіркою; виконувати 
обчислення, пов'язані з навчанням і роботою класифікатора, в 
середовищі Python 
з застосуванням бібліотек TensorFlow і THEANO. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- для вибору, побудови, навчання і використання 
основних класифікаторів при вирішенні завдань; 
- для самостійної роботи в сучасних програмних 
комплексах; освоєння великого обсягу інформації; 
- для постановки задач та проведення 
експерименту, програмування задач аналізу даних; 
- для візуалізації одержаних результатів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програма дисципліни, РСО, навчально-
методичний комплекс 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 
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Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Професор, д.т.н., професор Новотарський Михайло Анатолійович 
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Дисципліна Інтелектуальні (Real Time) вбудовані системи 
(Технології проектування інтелектуальних систем) 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Обчислювальної техніки 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базові знання з програмування, системного програмування, архітектури 
комп’ютера, математики, теорії ймовірності  

Що буде 
вивчатися 

Будуть вивчатися основні теоретичні положення організації, побудови, 
структур та алгоритмів інтелектуальних вбудованих систем та систем 
реального часу. Набуття практичних навичок розробки планувальників, а 
також кількісної оцінки можливостей комп’ютерних систем та спеціалізованих 
процесорів щодо обробки даних у реальному часі. Заплановані лабораторні 
роботи за тематикою: 

- Дослідження та побудова кореляційних функцій.  
- Прикладні задачі безпеки і штучного інтелекту. Навчання нейронної мережі.  
- Розробка інтелектуального планувальника вбудованої системи. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Цей курс призначений для студентів, які люблять практичне програмування та 
вирішення проблем.  Студенти будуть вчитися 
- програмувати на мові Python для моделювання дисциплін планування.  
- додатково будемо програмувати на мові Java (Kotlin) та на мові C.  
В курсі розглядаються також цікаві задачі з олімпіадного програмування KPI-
Open. Це допоможе створювати ефективні алгоритми в умовах обмежених 
ресурсів вбудованих систем. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Будуть отримані практичні знання щодо розробки планувальників вбудованих 
систем. Знання та вміння оцінити обчислювальні можливості вбудованих 
систем, на основі відповідних математичних тверджень, та як на практиці 
розробити планувальник, використовуючи найпоширеніші методи планування. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Після проходження курсу студенти зможуть розробити та дослідити 
програмно-технічні засоби швидкої, у тому числі паралельної, обробки 
інформації в комп’ютерних системах, що мають безпосередні зв’язки з 
реальними об’єктами.  
Прикладами таких систем є системи керування рухомими об’єктами, 
автопілоти і системи безпеки автомобілів, прилади авіоніки, а також системи 
віртуальної реальності. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна і робоча програма дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Викладач Ассистент Каплунов Артем Миколайович 
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