
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н., проф. Зайцев Д.А. 

Семестр (рік) навчання – ІІ рік, 4 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 6. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

системи числення та перетворення даних, подання основних типів даних в 

комп’ютері, мінімізацію двійкових функцій, методи синтезу комбінаційних 

схем, методи синтезу цифрових автоматів, типові комбінаційні схеми та 

схеми з пам’яттю, автоматизовані засоби синтезу цифрових схем мовою 

Verilog, архітектуру та типові вузли сучасних комп’ютерів. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- побудувати комбінаційну та послідовну схему за заданою 

специфікацією прстрою; 

- побудувати подання специфікації цифрового пристрою мовою 

Verilog; 

- виконати автоматизовану побудову цифрової схеми та її тестування 

по специфікаціям мовою Verilog. 

 

Програмування вбудованих мікропроцесорних систем 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.техн.н. доц. Лавріненко Ю.В. 

Семестр (рік) навчання: ІІ рік 3 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 2 години на тиждень, практичні заняття – 2 години на 

тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

структуру мікропроцесорів, призначення та принципи функціонування їх 

базових пристроїв. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 



- програмувати та налагоджувати роботу вбудованих 

мікропроцесорів. 

 

Геоінформатика та ГІС 

 

Передбачуваний лектор (викладач) –PhD, Бучинська І.В. 

Семестр (рік) навчання – ІІІ рік, 5 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 6. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

предмет досліджень геоінформатики, зв'язок геоінформатики з іншими 

дисциплінами, можливості застосування ГІС технологій, можливості 

сучасних ГІС пакетів, представлення атрибутивної та просторової інформації 

в ГІС, можливості тематичного картографування в ГІС, основні напрямки 

розширення аналітичних можливостей ГІС. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- вводити та редагувати просторові дані; 

- вводити та редагувати табличні (атрибутивні) дані; 

- проводити сумісний аналіз просторових та атрибутивних даних; 

- створювати тематичні карти. 

 

Крос-платформне програмування 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.геогр.н., доц., Кузніченко С.Д. 

Семестр (рік) навчання – ІV рік, 7 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

базові принципи створення крос-платформних програмних систем, 

класифікацію крос-платформних мов програмування, середовища розробки 

крос-платформного програмного забезпечення, бібліотеки для створення 

платформо-незалежного програмного забезпечення. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 



- проектувати компоненти програмного забезпечення;  

- проектувати крос-платформний графічний інтерфейс користувача; 

- реалізовувати прототипи архітектури програмного забезпечення; 

- інтегрувати компоненти в систему; 

- встановлювати, налаштовувати та обслуговувати системне, 

інструментальне і прикладне програмне забезпечення та 

інформаційні системи. 

 

Мобільні технології 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.ф-м.н., доц., Козловська В.П. 

Семестр (рік) навчання – ІІІ рік, 6 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

концепції програмування для мобільних пристроїв, архітектуру мобільних 

ОС, основні бібліотеки для програмування мобільних застосунків, принципи 

технології Google Maps. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- проектувати мобільний UI; 

- створювати прості програми із засобами I/O; 

- використовувати вбудовані та власні АРІ для компонування 

програми; 

- використовувати можливості IDE; 

- тестувати і документувати програму. 
 

Моделі і методи нечіткої логіки 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – ст.викл. Вохменцева Т.Б. 

Семестр (рік) навчання – ІІІ рік, 5 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

основні визначення нечіткої логіки, області застосування нечітких множин і 



логіки, програмні засоби для моделювання нечітких множин, 

інструментальні інтегровані програмні середовища розробників для 

застосування моделей нечітких множин, приклади моделювання нечіткої 

логіки, мова нечітких формальних методів вирішення прикладних завдань. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- застосовувати програмні засоби розробки моделей нечіткої логіки; 

- використовувати інструментальні функції інтегрованих програмних 

середовищ розробників нечіткої логіки. 

 

Картографічні веб-сервіси 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.геогр.н., доц., Кузніченко С.Д., 

PhD, Бучинська І.В. 

Семестр (рік) навчання – ІV рік, 7 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

теоретичні та практичні основи створення картографічних WEB-сервісів, 

програмні засоби та сучасні програми для створення WEB-картографічних за 

стосунків, особливості оформлення картографічних матеріалів для 

розміщення в мережі Інтернет. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- використовувати нові засоби представлення та поширення 

просторової інформації; 

- застосовувати програмні засоби та сучасні програми для створення 

WEB-картографічних застосунків; 

- оформляти картографічні матеріали та розміщувати картографічні 

дані в мережі Інтернет. 

 

Просторове моделювання та ГІС-аналіз 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.геогр.н., доц., Кузніченко С.Д. 

Семестр (рік) навчання – ІV рік, 8 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 6. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 



на тиждень: лекційні заняття – 3 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 3 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

основи теорії прийняття рішень і експертного оцінювання, моделі та методи 

прийняття рішень за умов багатокритеріальності та їх формалізація в 

географічному просторі, методи прийняття рішень за умов нечіткості 

інформації, невизначеності та ризику, моделі та методи групового прийняття 

рішень, технології інтеграції методів прийняття рішень в геоінформаційні 

системи. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- застосовувати методи та моделі теорії прийняття рішень для 

обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень 

засобами ГІС, за умов багатокритеріальності, невизначеності та 

ризику; 

- використовувати та створювати інструменти програмної реалізації 

моделей прийняття рішень; 

- інтегрувати методи прийняття рішень та багатокритеріального 

аналізу рішень в геоінформаційні системи. 

 

Прийняття рішень засобами ГІС 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – PhD, Бучинська І.В. 

Семестр (рік) навчання – ІV рік, 7 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

основні засоби цифрування інформації, методи вводу графічної інформації, 

класифікацію та методи тріангуляції, картографічні проекції, класифікацію 

картографічніх проекцій, проекційні перетворення в ГІС, основні джерела та 

формати даних дистанційного зондування, що застосовуються в ГІС. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- вводити та редагувати просторові дані різними методами; 

- використовувати проекційні перетворення ГІС; 

- проводити векторизацію растрових зображень; 



- використовувати дані дистанційного зондування; 

- створювати цифрові моделі. 

 

Технологія створення веб-застосувань 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.т.н., доц., Терещенко Т.М. 

Семестр (рік) навчання – ІІІ рік, 6 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

сучасні інтернет-технології побудови систем з архітектурою клієнт-сервер, 

архітектуру платформи Microsoft.NET, основи web-програмуваня з 

використанням технології ASP.NET, використання баз даних в web-додатках 

ASP.NET, технологію web-форм, типи сховищ даних. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- використовувати С# в .NET-додатках; 

- використовувати середу розробки в процесі створення веб-

застосувань; 

- створювати веб-форми та бази даних в веб-додатках ASP.NET. 

 

 

UNIX-подібні операційні системи 
 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.ф.-м.н., Ткач Т.Б.  
Семестр (рік) навчання – ІV рік, 6 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 
на тиждень: лекційні заняття – 3 години на тиждень, практичні заняття – 
3 години на тиждень.  

Мова навчання – українська.  
В результаті вивчення дисципліни студенти отримують теоретичні 

знання та практичні навички в роботі з UNIX-подібними операційними 

системами.  Дисципліна присвячена вивченню принципів побудови UNIX-

подібних операційних систем. У курсі висвітлюються питання, зв'язані з 

загальною архітектурою UNIX-подібних операційних систем, описом їх 

різних компонентів як блоків єдиної конструкції. Студенти вивчать 

організацію файлової системи UNIX-подібних операційних систем та 



інформаційні структури й алгоритми, що ними використовуюся. Велика 

увага приділяється управлінню процесами. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти:  

- працювати на ЕОМ в середовищі операційної системи UNIX, 

вирішувати прості задачі адміністрування системи. 

 

Невизначене програмування 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н., проф. Мещеряков В.І. 

Семестр (рік) навчання – 3 рік, 5 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

основні задачі математичного програмування, заснованих на  принципах 

нечіткої логіки, обробки даних на базі нейронних мереж та генетичних 

алгоритмів. Біологічні, економічні, екологічні, соціальні системи і об’єкти 

характеризуються нечіткою, неоднозначною вихідною інформацією, що 

призводить до неможливості використання однозначних методів і алгоритмів 

комп’ютерної обробки даних. Використання нечіткої логіки дозволяє 

вирішити задачі експертного аналізу, управління системами з біологічним 

зворотнім зв’язком, управління роботами в невизначеної оточенні, які 

неможливо, або дуже складно вирішити стандартними методами чіткої 

логіки.     

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- вирішувати задачі математичного програмування при нечітких 

початкових умовах і нечітких критеріях; 

- застосовувати принципи нечіткого програмування та розробляти 

алгоритми для автоматичних пристрої на нечіткій логіці 

- розробляти структури, проводити навчання простих нейронних 

мереж.  

 

Моделювання динамічних об’єктів  

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н., проф. Мещеряков В.І. 



Семестр (рік) навчання – 4 рік, 7 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

принципів побудови моделей інформаційних систем з динамічними 

об’єктами, де самі динамічні об’єкти розглядаються як невід’ємна частина 

інформаційної системи, яка впливає на швидкість одержання і формування 

інформації, прийняття рішень, пропускну здатність системи, та її структуру. 

Розглядаються існуючи інформаційні технології, які можуть бути 

використані для побудови моделей інформаційних систем з динамічними 

об’єктами, здатними оперативно реагувати за зміни зовнішньої обстановки. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- застосовувати принципи і методи моделювання для розв’язання 

практичних завдань, розробки віртуальних автоматичних пристроїв 

з використанням  спеціалізованого програмного забезпечення.  

 

Теорія прийняття рішень 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.т.н.,доцент  Гнатовська  Г.А. 

Семестр (рік) навчання – 3 рік, 6 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття –1 година на тиждень, лабораторні заняття 

– 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються базові поняття, 

пов'язані з прийняттям рішень, класифікацію і суть математичних моделей і 

методів, що застосовуються при формалізації та оптимізації задач прийняття 

рішень, методи прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, в 

умовах ризику або конфлікту. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- застосовувати методи теорії прийняття рішень, які формуються як 

задачі вибору варіантів рішень з допустимої множини та 

здійснювати пошук раціональних рішень в умовах невизначеності та 

в умовах конфлікту інтересів; 



- застосовувати математичні моделі, методи і алгоритми для вибору 

ефективних рішень при вирішенні різних організаційно-технічних 

завдань із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

 

Електронна комерція  

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н., проф. Чмир І.О. 

Семестр (рік) навчання – 4 рік, 8 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 3 години на тиждень, практичні заняття – 

2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються базові поняття 

основ електронної комерції. Після знайомства з базовою онтологією і 

технологічними основами електронної комерції, студенти вивчають найбільш 

відомі і існуючі системи електронної комерції з точки зору моделей 

одержання прибутку. Розглядаються наступні моделі: модель Web-каталогу, 

модель рекламної підтримки, комбінована модель «рекламування-

передплата», модель «плата за трансакцію», та модель «плата за послугу». 

Значна увага приділяється проектуванню систем електронної комерції які 

задовольняють вимогам ефективної Web-присутності. Завершальна частина 

присвячена вивченню сучасних стратегій Web-маркетингу. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- обирати раціональну архітектуру системи електронної комерції; 

- обирати раціональну модель одержання прибутку; 

- розробляти експертні специфікації ефективної Web-присутності; 

- розробляти експертні специфікації щодо маркетингової стратегії 

онлайнового бізнесу. 

 

XML-технології 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.т.н.,доцент  Гнатовська  Г.А. 

Семестр (рік) навчання – 4 рік, 7 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття –2 години на тиждень, лабораторні заняття 

– 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 



В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

структурування, передачу і подання інформації на базі сучасних XML-

технологій, що дозволяє впроваджувати XML стандарти  в реальні сучасні 

інформаційні, комунікаційні, бізнес рішення, втілюючи всі переваги 

компонентних технологій. Основна увага приділяється використанню XML, 

насамперед, як засобу для інтеграції існуючих стандартів зберігання і 

представлення даних і спрощення процесів обміну інформацією.  

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

 застосовувати можливості XML-платформи та стандартів XML; 
 застосовувати мову XML для створення XML-документів; 
 застосовувати основні правила і конструкції для створення XML-

схем та DTD-схем ; 
 застосовувати мову завдання шляхів XPath та мову запитів 

XQuery, верифікувати структури XML-документів. 
 

Кібербезпека та управління захистом інформаційних систем 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н., проф. Казакова Н.Ф. 

Семестр (рік) навчання – І рік, 1 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 6. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

методи і технології ефективного управління кібернетичною та 

інформаційною безпекой ІТ-інфраструктури підприємства, законодавчу базу 

та нормативні документи із захисту інформації, підходи до моделювання 

систем безпеки, методи ідентифікації, автентифікації, санкціонований 

доступ, забезпечення безпеки інформації на об’єктах підприємств, методи та 

засоби кріптографічного захисту інформації, програмні засоби захисту 

інформації. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- використовувати інструментальні засоби і додатки для захисту ІТ-

інфраструктури підприємства; 

- використовувати програмні системи для управління кібернетичною 

та інформаційною безпекою підприємства; 

- обирати методологію і технологію проектування СЗІ; 



- використовувати мови програмування хешування для контролю 

цілісності інформації та імплементації системи парольного захисту 

інформації; 

- використовувати програмні системи для управління та дослідження 

захищеності інформації. 

 

Інтелектуальні системи моніторингу навколишнього середовища 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.техн.н. доц. Гор’єв С.А. 

Семестр (рік) навчання: І рік 2 семестр та ІІ рік 3 семестр. Загальний 

обсяг у кредитах ЄКТС – 10. Кількість годин лекційних та практичних 

занять на тиждень: лекційні заняття – 2 години на тиждень, практичні 

заняття – 2 години на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

комп’ютеризовані системи одержання та обробки даних моніторингу 

навколишнього середовища різного цільового призначення та технічного 

виконання – гідрометеорологічних, екологічних, радіолокаційних, космічних. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- застосовувати комп’ютеризовані системи одержання та обробки 

даних моніторингу у професійної діяльності для забезпечення 

споживачів моніторинговою інформацією. 

 

Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього 

середовища 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.техн.н. доц. Гор’єв С.А. 

Семестр (рік) навчання: І рік 2 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 5. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 2 години на тиждень, практичні заняття – 2 години на 

тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання основ 

проектування інформаційних систем моніторингу та їхніх елементів за 

допомогою систем автоматизованого проектування. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 



- проектувати інформаційні системи моніторингу та її елементів за 

допомогою систем автоматизованого проектування. 

 

Технології побудови розподілених додатків 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.т.н.,доцент  Гнатовська  Г.А. 

Семестр (рік) навчання – 1 рік, 2 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 6. Кількість годин лекційних, практичних та лабораторних занять 

на тиждень: лекційні заняття –2 години на тиждень, лабораторні заняття 

– 2 години на тиждень. 

Мова навчання – українська. 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

основні принципи, методи та можливості технологій побудови розподілених 

інформаційних систем на платформі .NET Framework, вивчаються технології 

.NET, ASP.NET, архітектура, конфігурація і розгортання різноманітних 

інформаційних систем. Особлива увага приділяється розгляду технології 

хмарних обчислень, сучасним тенденціям  розвитку апаратно-програмних 

інфраструктурних  рішень розподілених систем.  

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- застосовувати сучасні архітектурні рішення та технології для 

побудови розподілених та хмарних web-систем.  

 

Цифрова обробка супутникових зображень 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.техн.н. доц. Гор’єв С.А. 

Семестр (рік) навчання: ІІ рік 3 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 3. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 0,7 години на тиждень, практичні заняття – 0,93 години 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

апарат опису зображень, методи та способи цифрової обробки супутникових 

зображень заснованих на фільтрації, відновленні та геометричних 

перетвореннях. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- здійснювати різні види цифрової обробки супутникових зображень. 

 



Інтернет речей 
 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.техн.н. доц. Гор’єв С.А. 

Семестр (рік) навчання: І рік 2 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 4. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 2 години на тиждень, практичні заняття – 1 година на 

тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

датчики, кінцеві точки, архітектурні рішення телекомунікацій, безпеку в 

галузі інтернету речей. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- забезпечувати роботу систем інтернету речей на базі 

мікропроцесорних систем. 

 

Методи та системи підтримки прийняття рішень 
 

Передбачуваний лектор (викладач) – к.ф.-м.н. Настасюк В.А. 

Семестр (рік) навчання: І рік 1 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 6. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 2 години на тиждень, лабораторні заняття – 2 години 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

інформаційно-керівні системи із проблематикою та структурою сучасної 

теорії рішень, методи побудови алгоритмів і процедур вибору. Викладено 

потрібні відомості про бінарні відношення переваги та функції вибору. 

Наводяться приклади задач аналізу і вибору рішень. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- здатність описувати виробничі ситуації як задачу прийняття рішень 

та обирати відповідну математичну модель для її аналізу; 

- проводити обґрунтований вибір систем підтримки прийняття рішень 

з урахуванням особливостей інформаційного забезпечення.  

 

Уніфіковані засоби моделювання систем 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н. проф. Великодний С.С. 

Семестр (рік) навчання: І рік 2 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 5. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 



лекційні заняття – 3 години на тиждень, лабораторні заняття – 2 година 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

принципи, сучасні технології та інструментальні засоби комп’ютерного 

моделювання як реальної кількісної методології системного аналізу в процесі 

проектування і оцінки ефективності складних систем. Особлива увага 

приділяється уніфікованим засобам при моделюванні інформаційних і 

управляючих систем, оскільки наведені методи використаються в системах 

моніторингу, в системах прийняття рішень, в багаторівневих ієрархічних 

системах. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- обирати та застосовувати методи та засоби проектування складних 

систем уніфікованими засобами моделювання, та аналізувати 

результати створених формалізованих моделей. 

 

Технології побудови сервіс-орієнтованих систем розподіленої обробки 

інформації 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н. проф. Мещеряков В.І. 

Семестр (рік) навчання: ІІ рік 3 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 5. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 3 години на тиждень, лабораторні заняття – 2 година 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

технології сервісно-орієнтованого підходу при розробці програмного 

забезпечення інформаційних систем та розробки програмних рішень з 

використанням сервіс-орієнтованої архітектури. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- проводити дослідження складних сервіс-орієнтованих систем 

розподіленої обробки інформації, застосовуючи елементи сервісно-

орієнтованого аналізу і проектування 

- використовувати програмні модулі для проектування інформаційних 

систем розподіленої обробки інформації сервіс-орієнтованої 

архітектури. 

 



Надійність інформаційних систем 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н. проф. Мещеряков В.І. 

Семестр (рік) навчання: ІІ рік 4 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 5. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 3 години на тиждень, лабораторні заняття – 2 година 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

основні задачі моделювання інформаційно-технічних систем з точки зору 

надійності функціонування, методів підвищення показників надійності 

систем.    

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- обирати та застосовувати методи та засоби підвищення показників 

надійності складних систем, та аналізувати результати створених 

формалізованих моделей; 

- розробляти аналізувати показники надійності складних систем; 

- розробляти структури підвищення показників надійності критичних 

елементів. 

 

Геоінформаційні системи та технології в наукових дослідженнях 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н. проф. Мещеряков В.І. 

Семестр (рік) навчання: І рік 2 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 5. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 3 години на тиждень, лабораторні заняття – 2 година 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

геоінформаційні технології обробки і аналізу геоданих в моніторингових 

дослідженнях, використання інтегрованої в ГІС процедури 

багатокритеріального аналізу рішень для отримання компетентностей в 

області розробки та впровадження просторових ГІС прийняття рішень.    

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- ефективно застосовувати методи геоінформаційного аналізу та 

просторового моделювання в моніторингових дослідженнях;  



- застосовувати геоінформаційні технології, інтегруючи знання з 

інших дисциплін під час розв’язання теоретичних та прикладних 

задач прийняття рішень обраної галузі наукових досліджень.  

 

Аналіз та обробка великих даних 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н. проф. Мещеряков В.І. 

Семестр (рік) навчання: ІІ рік 3 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 5. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 3 години на тиждень, лабораторні заняття – 2 година 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

технології застосування ефективних інструментальних засобів відбиття 

бізнес-даних та сприяння системному уявленню архітектури відповідних 

технологічних платформ на основі веб-рішень та хмарних обчислень.  

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 

- проводити аналіз, дослідження та візуалізацію великих масивів 

даних із використанням сучасних інформаційних технологій; 

- використовувати інформаційні системи і технології для вирішення 

завдань відбиття бізнес-даних щодо оптимізації в управлінні, 

виробничий та комерційній діяльності. 

 

Методи та моделі побудови експертних систем 

 

Передбачуваний лектор (викладач) – д.т.н. проф. Великодний С.С. 

Семестр (рік) навчання: ІІ рік 4 семестр. Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС – 5. Кількість годин лекційних та практичних занять на тиждень: 

лекційні заняття – 3 години на тиждень, лабораторні заняття – 2 година 

на тиждень. 

Мова навчання: українська 

В результаті вивчення дисципліни студентам надаються знання про 

основні методи підтримки прийняття рішень та моделі побудови експертних 

систем (ЕС), прикладні та обчислювальні аспекти побудови рішень, 

алгоритми i програми практичного застосування ЕС. 

Після вивчення дисципліни студент буде вміти: 



- обирати відповідні моделі даних та методи формалізації знань для 

створення спеціалізованих експертних систем; 

- складати алгоритми прийняття рішень за результатами експертного 

моделювання; 


