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Підготовку фахівців спеціальності 014.09 Середня освіта (інформатика) 

забезпечують викладачі кафедр теоретичних основ інформатики, інформа-

ційних технологій і програмування, комп'ютерної інженерії та освітніх 

вимірювань факультету інформатики та викладачі інших кафедр НПУ імені 

М.П. Драгоманова: іноземних мов природничих факультетів; економічної 

теорії, педагогіки і психології вищої школи; соціальної філософії, філософії 

освіти та освітньої політики; педагогічної творчості.  Серед них є академік 

НАПН України, доктори та кандидати наук, професори, доценти, заслужені 

працівники освіти України, заслужені діячі науки та техніки. 

Випусковою є кафедра теоретичних основ інформатики. Очолює її дійсний 

академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Жалдак 

Мирослав Іванович. Він є автором та співавтором понад 300 робіт, серед яких 

50 книг і брошур; редактором багатьох монографій і посібників, входить до 

складу редакційних колегій фахових видань з педагогічних наук України, а 

саме: наукового журналу «Комп’ютер в школі та сім’ї», «Математика в школі», 

газети «Інформатика», електронного видання «Інформаційні технології і засоби 

навчання», головний редактор збірника наукових праць «Комп’ютерно-

орієнтовані системи навчання» та інших. За науковим консультуванням і 

керівництвом Мирослава Івановича підготовлено 13 докторів та 37 кандидатів 

педагогічних наук. 

Кафедра теоретичних основ інформатики має відповідну матеріально-

технічну базу, достатній науково-методичний та бібліотечний фонд. 

Для забезпечення фахової підготовки магістрів за спеціальністю Середня 

освіта (інформатика) співробітниками кафедри опубліковано навчальні 

посібники, розроблено та впроваджено у навчальний процес курси дисциплін в 

системі підтримки дистанційного навчання MOODLE, елементи комп’ютерно 

орієнтованих методичних систем навчання, використовуються методи 

активного навчання, раціональна організація дистанційної роботи, в тому числі, 

самостійної. Всі ці фактори підвищують обізнаність студентів у галузі 

інформатики, методик навчання. 

Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує рівень 



кваліфікації. Викладачі проходять стажування в інших навчальних та наукових 

закладах України та дальнього зарубіжжя, вивчають та впроваджують у 

навчальний процес нові програмні продукти та курси, розробляють методики їх 

навчання, дистанційні курси, тестові матеріали, видають навчальні посібники, 

публікують наукові статті та монографії. 

Зарахування випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на 

спеціальність Середня освіта (інформатика) здійснюється приймальною 

комісією університету згідно правил прийому. Навчання здійснюється за 

навчальними планами, складеними відповідно з освітньо-професійною 

програмою та освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

Студенти спеціальності Середняосвіта (інформатика) одержують за 

період навчання неперервну наскрізну підготовку з теоретичних основ 

інформатики, моделювання, сучасних інформаційних технологій та сучасних 

мов програмування, набувають знань, вмінь та навичок здійснення різних видів 

діяльності, які пов’язані з майбутньою професією, у галузі: 

− дослідження, проектування та моделювання процесів та систем, 

− інформаційної безпеки, 

− технологій програмування, 

− штучного інтелекту, 

− педагогічної інформатики, 

− математичної інформатики, 

− прикладної інформатики, 

− лінгвістичної інформатики, 

− економічної інформатики, 

− системного аналізу, 

− дослідження операцій, 

− хмаро-орієнтованих технологій в освіті та науці, 

− методик навчання інформатики, математики, англійської мови і 

літератури, економіки, 

− інтелектуальних робототехнічних систем, 

− програмування мобільних додатків. 



В процесі навчання студенти опановують дисципліни 

1. нормативної частини циклів: 

1.1. загальнопрофесійної підготовки (зокрема, філософія освіти, 

педагогіка та психологія вищої школи); 

1.2. спеціальної підготовки (зокрема, основи штучного інтелекту, 

методика навчання інформатики у ВНЗ); 

2. дисципліни варіативної частини: 

2.1. самостійного вибору ВНЗ (зокрема, інформаційна безпека, 

методологія наукового дослідження, технології програмування), 

2.2. дисципліни за вибором студентів згідно спеціалізації (зокрема, 

прикладна інформатика, економічний аналіз, дослідження операцій, 

практичний курс англійської мови), 

2.3. дисципліни за вибором студентів з переліку (зокрема, системи 

електронного документообігу, програмування мобільних додатків, 

3D проектування та моделювання). 

Підготовка магістрів передбачає практичну підготовку у вигляді науково-

дослідної та науково-педагогічної практик у ВНЗ, підготовку та захист 

магістерської роботи. За результатами наукових досліджень магістранти 

готують статті, які публікують в студентському електронному журналі 

Факультету інформатики, беруть участь у наукових конференціях. 

Випускники одержують одну з кваліфікацій: 

− магістр освіти (інформатика), науковий співробітник, викладач 

інформатики, вчитель інформатики та математики, адміністратор навчальних 

комп’ютерних систем; 

− магістр освіти (інформатика), науковий співробітник, викладач 

інформатики, вчитель інформатики та англійської мови і літератури, 

адміністратор навчальних комп’ютерних систем; 

− магістр освіти (інформатика), науковий співробітник, викладач 

інформатики, вчитель інформатики та економіки, адміністратор навчальних 

комп’ютерних систем. 

  



Опис фахових дисциплін програми підготовки магістрів спеціальності 

014.09 Середня освіта (інформатика) 

Мета навчання за програмою 

Забезпечити: 

 фундаментальну теоретичну та практичну підготовку високо-

кваліфікованих фахівців, які володіють поглибленими теоретичними 

знаннями, готові до виконання професійних практичних завдань і 

обов’язків науково-дослідницького характеру в галузях, що належать до 

теоретичних основ інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), системних та комп’ютерних наук, методики навчання 

інформатичних дисциплін; 

 засвоєння студентами знань, формування умінь, навичок та 

компетентностей за вищезазначеними напрямами для надання їм 

можливостей формування умінь та навичок самостійної науково-

дослідницької діяльності; 

 розвиток здатностей студентів до коректної самостійної постановки та 

вирішення завдань науково-практичної діяльності в науково-дослідних і 

виробничих організаціях, в т.ч. до педагогічної діяльності у вищих і 

середніх навчальних закладах різного рівня акредитації; 

 здобуття студентами загальних засад методології наукової та/або 

професійної діяльності, формування інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного 

рівня професійної діяльності. 

Характеристика програми 

Предметна 

галузь, 

напрям 

Основні напрями: теоретичні основи інформатики, ІКТ, 

системні та комп’ютерні науки, методика навчання 

інформатичних дисциплін. 

Студент має змогу обрати додаткову спеціалізацію: 

 математика; 

 англійська мова; 

 економіка. 

Складові програми: професійна та практична підготовка 

гуманітарна та соціально-економічна підготовка, додаткова 

спеціалізація, науково-дослідницька робота та практика. 

Фокус 

програми: 

загальний / 

спеціальний 

Загальний. Загальна освіта в галузі теоретичних основ 

інформатики, ІКТ, системних та комп’ютерних наук, методики 

навчання інформатичних дисциплін. 

Спеціальний. Залежно від обраної додаткової спеціальності: 

 математика (акцент на математику та навчання 

математики); 

 економіка (акцент на економіку та навчання економіки); 

 англійська мова (акцент на англійську мову та навчання 

англійської мови). 

Орієнтація 

програми 

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових 

результатах із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку 



інформатичних наук, в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра: 

 інформатика (теоретична та прикладна); 

 інформаційно-комунікаційні технології; 

 системні та комп’ютерні науки; 

 методика навчання інформатичних дисциплін. 

Дослідницька лінія є науково-орієнтована, викладацька лінія є 

практично-орієнтована. 

Особливості 

програми 

Навчальний план і програми дисциплін розроблялися із 

урахуванням досвіду та результатів наукових досліджень 

провідних педагогічних університетів. 

В умовах інтенсивного розвитку сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій забезпечено постійне оновлення 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін у блоці 

варіативної складової з урахуванням провідного українського 

та закордонного досвіду, сучасних тенденцій розвитку 

суспільства. Акцент програми зроблений на науково-

дослідницьку діяльність у галузі теоретичної та прикладної 

інформатики, ІКТ, методики навчання інформатичних 

дисциплін. 

Працевлаштування та продовження освіти 

Працевла-

штування 

Фахівець у галузі обчислювальних систем; адміністратор 

комп'ютерних систем; викладач інформатики в університеті 

та вищих навчальних закладах; вчитель інформатики, 

математики (економіки, англійської мови) у середніх 

навчальних закладах освіти І-ІІІ ступенів; науковий 

співробітник (методи навчання). 

Сфера діяльності випускників – навчальні заклади, наукові 

організації, комп’ютерні фірми. Місцем роботи можуть бути 

організації, що загалом використовують комп’ютерні 

технології та комунікації, ІТ-компанії; науково-дослідні 

організації; навчальні заклади різного рівня акредитації 

(університети, середні спеціалізовані та загальноосвітні 

навчальні заклади). 

Продовження 

освіти 

Можливість навчатися за програмами третього циклу, а саме 

продовжувати навчання в аспірантурі для отримання 

освітньо-наукового рівня "Доктор філософії"; можливість 

підвищення кваліфікації на підприємствах, в наукових, 

навчальних організаціях. 

Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання 

та навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване, дослідницьке навчання, навчання у процесі 

лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, 

під час самостійної роботи, у тому числі з дистанційними 

навчальними ресурсами; під час проходження науково-

дослідної, науково-педагогічної та переддипломної практик, 



підготовки магістерської роботи. 

Система 

оцінювання 
 поточний контроль, модульні контрольні роботи, 

індивідуальні проекти, заліки, екзамени із використанням 

засобів тестових технологій на базі платформи 

дистанційного навчання Moodle; 

 оцінювання результатів науково-дослідної, науково-

педагогічної та переддипломної практик; 

 захист магістерської роботи; 

 комплексний кваліфікаційний екзамен. 

Програмні компетентності 

Загальні Інструментальні компетентності: 

 Фундаментальні знання в галузі теоретичних основ 

інформатики, ІКТ, системних та комп’ютерних наук, 

методики навчання інформатичних дисциплін. 

 Базові інструментальні компетентності (здатність до 

аналізу різноманітних об’єктів і явищ та синтезу 

відповідних висновків; до знаходження потрібних 

відомостей та уміння їх аналізувати; здатність до 

організації та планування власної діяльності, усне і 

письмове спілкування рідною мовою, знання другої мови). 

 Професійні навички роботи із загальним та спеціальним 

програмним забезпеченням. 

Міжособистісні компетентності: 

 Базові міжособистісні компетентності (здатність до 

критики та самокритики, здатність до роботи в команді, в в 

міждисциплінарній команді, у міжнародному середовищі). 

 Розвинуті комунікативні навички (здатність розуміти 

шляхи практичного використання комунікативних навичок, 

ефективно застосовуючи комунікаційні концепції; здатність 

спілкуватися з колегами з даної галузі щодо наукових 

досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні 

спеціалістів, робити усні та письмові звіти, обговорювати 

наукові теми рідною та англійською мовами). 

Системні компетентності: 

 Базові системні компетентності (здатність застосовувати 

знання на практиці, працювати самостійно; здатність до 

навчання впродовж життя, адаптування в нових ситуаціях, 

розуміння системи освіти інших країн, забезпечення якості, 

лідерські якості; дослідницькі навички та уміння). 

 Гнучкість мислення (навички гнучкого способу мислення, 

який дає можливість зрозуміти й розв’язувати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до 

усталених наукових концепцій). 

 Здатність продукувати нові ідеї (креативність). 



 Здатність до планування і управління проектами. 

Фахові Предметні: 

 Інформологічно-методологічні. 

 Інформаційно-технологічні. 

 Алгоритмічні (здатність розробляти і впроваджувати 

власні, комп’ютерні програми та використовувати існуючі). 

 Поглиблені ІКТ-компетентності. 

 Моделювання (здатність будувати моделі природних явищ, 

досліджувати їх засобами комп’ютерного моделювання). 

 Розв’язування проблем (здатність формулювати, 

аналізувати, синтезувати наукові проблеми, 

використовувати загальне та спеціальне програмне 

забезпечення для їх розв’язування, а також для 

розв’язування прикладних задач). 

 Розвинуті дослідницькі навички та уміння (здатність 

формулювати нові гіпотези та наукові задачі (з 

візуалізацією) в предметній галузі, обирати належні 

напрями й відповідні методи для їх розв’язування). 

 Здатність до прийняття рішень. 

Педагогічні: 

 Базові педагогічні компетентності (здатність 

діагностувати та оцінювати рівень розвитку, досягнень та 

освітніх потреб людини; проектувати та здійснювати 

освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної 

ситуації та рівня розвитку особистості; до організації 

спільної діяльності та міжособистісної взаємодії суб'єктів 

освітнього процесу; використовувати основи теорії та 

методології освіти в професійної діяльності). 

 Застосування спеціалізованих знань (здатність ефективно 

використовувати на практиці різні теорії в галузі навчання). 

 Підвищення кваліфікації (здатність виконувати пошук 

джерел, які мають відношення до предметної галузі, 

критично їх оцінювати, базуючись на фахових статтях). 

 Уміння учитися (здатність до саморозвитку на основі 

рефлексії результатів своєї професійної діяльності; 

здатність сприймати новоздобуті знання в предметній 

галузі, інтегрувати їх з наявними; здатність зорієнтуватися 

на рівні спеціаліста в певній вузькій галузі інформатики, 

яка лежить поза межами обраної спеціалізації). 

 Викладацькі навички (здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції). 

 Наставницькі та лідерські навички (здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні 

викладацької майстерності). 



 Програмні результати навчання  

 Загально-професійні: 

 розуміння сутності поняття інформації та інформаційних процесів; 

 розуміння тенденцій розвитку інформаційних технологій; 

 знання історії, стану та розуміння перспектив розвитку 

інформатики як науки; 

 володіння методами аналізу об’єктів, побудови та дослідження 

відповідних інформаційних моделей; 

 вміння добирати інформатичний та математичний апарат для 

створення інформаційних моделей; 

 вміння описувати інформаційні моделі об’єктів мовами 

програмування; 

 вміння досліджувати інформаційні моделі за допомогою сучасних 

інформаційних технологій; 

 вміння працювати з інформаційними системами різних типів; 

 вміння використовувати прикладні програмні засоби загального та 

спеціального призначення; 

 вміння застосовувати телекомунікаційні технології у спілкуванні та 

для здобування потрібних відомостей; 

 вміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

наукових дослідженнях та в професійній діяльності; 

 вміння з’ясовувати адекватність інформаційних та математичних 

моделей досліджуваним реаліям (об’єктам, процесам, явищам та їх 

проявам); 

 вміння з’ясовувати коректність застосовуваних методів 

розв’язування задач, стійкість алгоритмів стосовно похибок 

початкових умов та похибок обчислень; 

 вміння визначати та оцінювати похибки комп’ютерного аналізу 

інформаційних та математичних моделей; 

 знання й застосування на практиці сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, етики спілкування з їх використанням, 

розуміння соціальних та культурних наслідків своєї професійної 

діяльності; 

 вміння працювати з комп’ютерними мережами; 

 сучасні уявлення про принципи та наслідки інформатизації 

суспільства та про суспільство знань; 

 знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства 

України в галузі охорони інтелектуальної власності; 

 здатність організовувати роботу відповідно до вимог ергономіки, 

безпеки життєдіяльності й охорони праці; 

 здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, здатність до роботи в команді; 

 уміння вести дискусію, обґрунтовано відстоювати свої погляди. 

Спеціалізовано-професійні: 

 знання історії становлення та перспектив розвитку інформатики як 



навчальної дисципліни; 

 розуміння можливостей використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі та володіння 

відповідними вміннями; 

 знання санітарних норм використання засобів ІКТ в навчальному 

процесі, вміння забезпечувати охорону життя і здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу в умовах систематичного 

використання засобів ІКТ; 

 вміння планувати навчання інформатики з використанням різних 

організаційних форм та засобів навчання; 

 вміння гармонійно поєднувати традиційні педагогічні технології з 

сучасними інформаційно-комунікаційними; 

 розуміння сутності комп’ютерно орієнтованих систем та 

середовищ навчання; 

 вміння педагогічно доцільно та виважено добирати та 

використовувати сучасні ІКТ в навчальному процесі; 

 вміння готувати та проводи уроки різних типів; 

 вміння здійснювати адміністрування шкільної комп’ютерної 

мережі; 

 вміння вивчати та формувати особистість учня; 

 володіння методиками вивчення учнівських колективів та роботи з 

ними; 

 вміння аналізувати результати власної професійної діяльності; 

 вміння здійснювати організаційну роботу, зокрема, ведення 

класних журналів та іншої документації; 

 вміння підвищувати рівень власних професійних компетентностей 

шляхом самоосвіти, вивчення досвіду роботи інших вчителів, 

навчання на відповідних курсах, участь в роботі методичних 

об’єднань; 

 вміння здійснювати педагогічні наукові дослідження, статистичний 

аналіз результатів педагогічного експерименту; 

 вміння створювати та використовувати дидактичні засоби, зокрема, 

комп’ютерно орієнтовані; 

 вмітння планувати, організовувати та проводити позакласну 

роботу, предметні гуртки, шкільні предметні олімпіади; 

 вміння планувати та проводити виховну роботу з учнями, роботу з 

батьками; 

 вміння планувати та проводити роботу класного керівника; 

 володіння психолого-педагогічними основами навчання та 

виховання; 

 володіння уявленнями про природу та сутність психіки і діяльності 

людини; 

 володіння основами управління навчально-пізнавальної діяльності 

учня. 
  



Опис начальної дисципліни ЗП01 

Філософія освіти 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Методи навчання: 

словесні  (лекції, бесіди, 

консультування, дискусії); 

наочні (презентації, 

демонстрації); практичні 

методи (кейс-методи, 

«мозковий штурм», ессе, 

наукові реферати); методи 

контролю (навчальні тести, 

метод парного навчання), 

інтегровані методи. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

 

Освітній рівень магістр 

 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

нормативна 

12 4 

Лабораторні заняття: 

Форми поточного контролю: 

тестовий, модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

  

Індивідуальна робота: 

Семестр 

II 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 4,9 

64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання 

Філософія, педагогіка, історія 

педагогіки 

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни - здійснення узагальнення знань 

магістрів у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також їх залучення до 

філософського осягнення ідеї освіти, як соціокультурного феномену та вироблення їх власної 

світоглядної концепції освіти; сприяння формуванню високого рівня компетентності і 

культури випускників університету. Завдання полягає в ознайомленні студентів з 

особливостями предметної ідентифікації філософії освіти та актуальними проблемами, що 

досліджуються нею; сприянню розвитку критичного, креативного та рефлексивного 

мислення студентів; формуванню методологічної компетентності спеціалістів і магістрів; 

розвитку їхньої дослідницької культури. 

Програма навчальної дисципліни: Філософія освіти в структурі наукового знання. Ідея 

освіти та її феномен. Цілі та цінності освіти. Ідеали та результати освіти. Формування і 

розвиток освітнього простору. Ідея університету, як ідея єдності науки і освіти. Освіта як 

розвиток. Основні суперечності та проблеми розвитку сучасної освіти. 

Бібліографія: 1) Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи // 

Філософія освіти. № 2, 2005. , № 1 (3), 2006. 2) Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, 

нариси, інтерв’ю. – К.: Знання України, 2004. – 804 с. 

Методичне забезпечення: навчальні матеріали в системі підтримки дистанційного навчання 

MOODLE, лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) 
Зауваження: Бажано мати знання у галузі філософії, педагогіки, історії педагогіки. 

Лектор: Терепищий Сергій Олександрович, професор, доктор філософських наук. 

Факультет: інформатики  

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ЗП02 

Освітня політика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 3 ЄКТС Методи навчання: 

зорієнтованість на 

проблемно / проектно 

орієнтоване навчання 

(проблемні лекції, активні 

та інтерактивні семінарські 

заняття, індивідуальні 

навчально-дослідні 

завдання) 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

 

Освітній рівень магістр 

 

Лекції: 

18 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни: 

Нормативна 

16 4 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю: 

- контроль на аудиторних 

заняттях; 

- контроль самостійної 

(індивідуальної) роботи; 
- модульний контроль ( 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр – І 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 3,3 

56 80 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/1,6 1/8 Передумови вивчення: 

політологія, педагогіка 

Мета і завдання навчальної дисципліни - метою викладання дисципліни є розкриття 

закономірностей процесу формування освітньої політики з урахуванням стратегій та 

пріоритетів державної освітньої політики різних регіонів світу та можливостей їх 

застосування в Україні. Завдання – навчити студентів оцінювати та прогнозувати 

ефективність освітньої політики в країнах світу з позицій сучасних цивілізаційних процесів. 

Програма навчальної дисципліни: Освітня політика в контексті визначальних 

характеристик цивілізаційного процесу. Аналіз освітньої політики: загальнонаціональний та 

міжнародний вимір. Індикатори освітньої політики. Розвиток державної політики у сфері 

освіти за період державної незалежності України. Стратегії державної освітньої політики в 

різних регіонах світу та можливості їх застосування в Україні. Забезпечення рівного доступу, 

підвищення якості та конкурентоспроможності освіти як показники освітньої політики в 

Україні. Державна кадрова політика України у підготовці педагогічних, науково-

педагогічних та наукових працівників для системи освіти. 

Бібліографія: 1) Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного) 

/В.П.Андрущенко, В.Л. Савельєв. – К.: «МП Леся». – 2010. – 368 с. 2) Освітня політика: 

філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П.Андрущенка; Авт. кол.: 

В.П.Андрущенко, Б.І.Андрусишин, В.І.Бобрицька, Р.М.Вернидуб, В.Л. Савельєв, К.А. Постол, 

О.О.Субіна. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 484 с. 3) Іванюк І. Освітня 

політика: навчальний посібник. – К.: Таксон, 2006. – 226 с. 

Методичне забезпечення: робоча програма, тексти лекцій. 

Зауваження: необхідні знання з політології, педагогіки, бажано з державного управління. 

Лектор: Субіна Оксана Олександрівна, викладач. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 



Опис начальної дисципліни ЗП03 

Педагогіка вищої школи 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Методи навчання: 

словесні (лекції, бесіди, 

консультування, дискусії); 

наочні (презентації, 

демонстрації); практичні 

методи (кейс-методи, 

«мозковий штурм», ессе, 

наукові реферати); методи 

контролю (навчальні тести, 

метод парного навчання), 

інтегровані методи. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

нормативна 

12 4 

Лабораторні заняття: 

Форми поточного контролю: 

тестовий, модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

  

Індивідуальна робота: 

Семестр 

II 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 4,9 

64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання 

Філософія, педагогіка, історія 

педагогіки 

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни - навчити магістрантів основ історії 

педагогіки та дидактики вищої школи, ознайомити зі специфікою навчального процесу в 

Україні та європейських держав в світлі Болонської конвенції та підготовити до викладання 

у вищих навчальних закладах. Завдання курсу: допомогти магістрантам у засвоєнні 

теоретичних знань, формуванні вмінь та навиків діяльності викладача вищої школи; 

підготувати магістрантів до проходження асистентської практики. 

Програма навчальної дисципліни: Педагогіка вищої школи як наука, її предмет, завдання 

та методи науково‐педагогічних досліджень. Психолого‐педагогічні особливості студентів 

як суб’єктів навчання і виховання. Дидактика вищої школи як наука. Її завдання, основні 

категорії та принципи. Навчальний процес у вищій школі як система організаційних і 

дидактичних засобів. Поняття про методи, форми та прийоми навчання у вищій школі. 

Процес, шляхи і засоби виховання студентської молоді. 

Бібліографія: 1) Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій (модульне навчання). 

- К., 1993. - 220 с. 2) Галузінський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні: Навч. посіб. - К., 1995. - 168 с. 

Методичне забезпечення: навчальні матеріали в системі підтримки дистанційного навчання 

MOODLE, лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором). 

Зауваження: Бажано мати знання у галузі філософії, педагогіки, історії педагогіки. 

Лектор: Кравченко Ірина Миколаївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ЗП04 

Психологія вищої школи 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Методи навчання: 

словесні (лекції, бесіди, 

консультування, дискусії); 

наочні (презентації, 

демонстрації); практичні 

методи (кейс-методи, 

«мозковий штурм», ессе, 

наукові реферати); методи 

контролю (навчальні тести, 

метод парного навчання), 

інтегровані методи. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

Освітній рівень магістр 

Лекції: 

18 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

(нормативна) 

16 4 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

тестовий, модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

  

Індивідуальна робота: 

Семестр I 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 3,3 

56 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/1,6 1/8 Передумови навчання 

філософія, педагогіка, 

історія педагогіки 

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни - забезпечити загальну теоретичну 

підготовку магістрантів і аспірантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме 

основою для їхньої практичної роботи, що пов'язана з викладацькою діяльністю. Завдання 

вивчення дисципліни: опанування знаннями про психологічні особливості студентського 

періоду життя людини: усвідомлення закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців; вивчення психологічних аспектів навчання і 

виховання студент¬ської молоді; усвідомлення психологічних особливостей науково-

педагогічної діяльності та шляхів її опанування. 

Програма навчальної дисципліни: Психологія вищої школи, її предмет і завдання. 

Методологія і методи психології вишої школи. Загальна психологічна характеристика 

студентського віку. Професійне становлення особистості студента як май¬бутнього фахівця 

з вищою освітою. Психологія студентської групи. Психологічні засади управління 

навчальним процесом у ВНЗ. Психологічний аналіз уміння студентів. Психологія виховання 

студентської молоді. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії ви¬кладача зі 

студентами. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній вза¬ємодії, шляхи їх 

запобігання та вирішення. . Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи. 

Бібліографія: Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій (модульне навчання). — 

К., 1993. — 220 с. Галузінський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології ви- щої 

школи в Україні: Навч. посіб. — К., 1995. — 168 с. 

Методичне забезпечення: навчальні матеріали в системі підтримки дистанційного навчання 

MOODLE , лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Зауваження: знання у галузі філософії, педагогіки, психології, історії педагогіки. 

Лектор: Висідалко Наталія Леонідівна, кандидат психологічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 
  



Опис начальної дисципліни СП01 

Педагогічна інформатика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Кількість кредитів – 5 ЄКТС 

Методи навчання: 

словесні, наочні, 

практичні, 

методи стимулювання 

інтересу до навчання: 

навчальні дискусії; 

створення ситуації 

пізнавальної новизни; 

створення ситуацій 

зацікавленості. 

Спеціальність 014.09 Середня 

освіта (інформатика) 
Загальна кількість годин - 150 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 

нормативна 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

тестовий, модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

26 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

I 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 3 

 самостійна робота: 8 

110 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,75 1/8 
Передумови навчання 

психологія, сучасні інформаційні 

технології, методика навчання 

інформатики 

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни - формування системи інформатичних 
компетентностей в галузі інформатизації навчального процесу, для досягнення поставленої 
мети потрібно вирішити такі завдання: ознайомити студентів з педагогічною інформатикою 
як наукою, психолого-педагогічними основами інформатизації навчально-виховного 
процесу; розвинути та поглибити загальні уявлення про правові аспекти використання 
електронних ресурсів та шляхи формування у учнів свідомого використання ліцензійних 
електронних ресурсів, шляхи попередження кіберзлочинності у сучасної молоді; 
проектування комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання природничо-
математичних та гуманітарних дисциплін в умовах інформатизації навчально-виховного 
процесу, шляхи і перспективи глобальної інформатизації в сфері освіти. 
Програма навчальної дисципліни: Педагогічна інформатика. Інформаційне суспільство. 
Інформатизація освіти. Авторські права та типи ліцензій на електронні ресурси. Поняття 
кіберзлочинності. Електронні освітні ресурси та вимоги до них. Методичні основи навчання з 
використанням електронних ресурсів. 
Бібліографія: 1) Підгорна Т.В. Педагогічна інформатика: монографія / Т.В.Підгорна; Нац. 
пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,2017. – 317 с. 
2) Інформатизація освіти: напрями, засоби, технології: Посібник для системи підвищення 
кваліфікації / За заг. ред. С.І. Маслова. - М.: Видавництво МЕІ, 2004. 3) Інформатизація 
середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи/ За ред. В.М. Мадзігона, 
Ю.О. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, – 2003р. – 272с. 
Методичне забезпечення: Дидактичні матеріали в електронному вигляді є в системі 
MOODLE, лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 
Зауваження: Необхідні загальні знання вікової психології, інформаційно-комунікаційних 
технологій, методики навчання математики. 
Лектор: Підгорна Тетяна Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук. 
Факультет: інформатики  
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  



Опис начальної дисципліни СП02 

Основи штучного інтелекту 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 4 ЄКТС 

Методи навчання 

словесні  (лекції, бесіди, 

консультування, дискусії); 

наочні (презентації, 

демонстрації); практичні 

методи (кейс-методи, 

«мозковий штурм», наукові 

реферати); методи 

контролю (навчальні тести, 

метод парного навчання), 

інтегровані методи. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин -120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

26 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

нормативна 

-  

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульне тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

14 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

II 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 3 

 самостійна робота: 6 

80 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2 1/9 

Передумови навчання 

сучасні інформаційні 

технології, математична 

логіка та теорія алгоритмів, 

логічні основи інформатики 

Мета і завдання навчальної дисципліни – опанування студентами знаннями про основи 

функціонування систем штучного інтелекту, набуття навичок їх використання для 

розв’язування прикладних задач і формування навичок роботи з засобами проектування та 

розробки вказаних систем. 

Програма навчальної дисципліни: Штучний інтелект як перспективний напрям розвитку 

інформаційних технологій. Теоретичні основи побудови систем штучного інтелекту. Мови та 

технології програмування систем штучного інтелекту.  

Бібліографія: 1) Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект: Підруч. для студ. вищ. 

навч. закладів, що навчаються за спец.“ Комп'ютерні науки ” та “ Прикладна математика ”. – 

К.: Вид. дім “ КМ Академія ”, 2002. – 366 с.: іл. 2) Рамський Ю.С. Логічні основи 

інформатики: Навч. посіб. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – 286 с.: іл.. – 

Бібліограф.: с. 266 – 269. 

Методичне забезпечення:  курс (http://www.moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=111). 

Зауваження: необхідні знання з сучасних інформаційних технологій, математичної логіки та 

теорії алгоритмів, логічних основи інформатики. 

Лектор: Умрик Марія Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 
  



Опис начальної дисципліни СП03 

Методика навчання інформатики у ВНЗ 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

(шифр, назва) 01 Освіта 
Кількість кредитів - 4 Методи навчання 

 

лекція 

лабораторні роботи 

індивідуальний проект 

дискусія 

мозковий штурм 

робота в парах та у міні 

групах 

Спеціальність 

(код, назва) 014.09 Середня 

освіта (інформатика) 

Загальна кількість годин - 120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

(бакалавр/магістр)  

магістр 

Лекції: 

18 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 
(Нормативна/вибіркова) 

нормативна 

  

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

опитування 

контрольна робота 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 

1 

16 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

1 (2) 

  

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 5 

86 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/2,5 1/9 Передумови навчання: 

методика навчання 

інформатики, педагогіка 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування методичної культури та системи 

компетентностей майбутнього викладача інформатики, що необхідні для творчого навчання 

дисциплін інформатичного циклу в різних умовах технічного і програмно-методичного 

забезпечення. 

Програма навчальної дисципліни: Цілі навчання дисциплін інформатичного циклу. 

Методика проведення занять з інформатики у вищому навчальному закладі. Організація 

самостійної та індивідуальної роботи студентів з інформатики. . Особливості навчання 

інформатики для студентів профільних спеціальностей. Особливості навчання інформатики 

для студентів різних напрямів навчання. 

Бібліографія: 1) Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 4 ч. / За ред.. 

акад. М.І.Жалдака.–К.:Навчальна книга, 2004. 2) Семеріков С.О. Фундаменталізація 

навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: Монографія/Науковий редактор академік 

АПН України, д.пед.н., проф. М.І.Жалдак. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 340 с. 

Методичне забезпечення: конспект лекцій з дисципліни, презентації, матеріали до 

лабораторних занять. 

Зауваження: неохідні знання з методикаи навчання інформатики, педагогіки. 

Лектор: Підгорна Тетяна Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни СП04 

Основи теорії і методів оптимізації 

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними принципами, 

класичними методами оптимізації, набуття практичних навичок доцільного використання 

сучасних інформаційних систем і технологій при розв’язуванні задач оптимізації. Завдання: 

застосування аналітичних і наближених методів оптимізації для постановок, аналізу і 

розв’язування конкретних задач з використанням інформаційних технологій; з’ясування 

взаємозв’язків курсу з навчальними дисциплінами, сутності екстремальних задач, 

обгрунтування етапів розв'язування задач оптимізації. 

Програма навчальної дисципліни: Історія розвитку теорії оптимізації. Деякі старовинні 

екстремальні задачі. Класифікація задач оптимізації. Основні етапи розв’язування задач 

оптимізації та їх всебічний аналіз. Класичні методи знаходження екстремумів функції однієї 

та багатьох змінних. Методи розв’язування класичної задачі оптимізації на умовний 

екстремум. Прикладні задачі оптимізації. 

Бібліографія: 1) Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації: Навчальний 

посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. 2) Бублик Б.Н., Кириченко Н.Ф. Основы теории 

управления. – Изд.об. «Вища школа», 1975. 3) Васильев Ф.П. Численные методы решения 

экстремальных задач. – М.:Наука Главная редакция физико-математической литературы, 

1980.  4) Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Краткий курс теории экстремальных задач. – М.: Изд-

во Моск. Ун-та, 1989. 

Методичне забезпечення: курс «Основи теорії і методів оптимізації» в системі підтримки 

дистанційного навчання MOODLE. 

Лектор: Кузьміна Н.М., кандидат фізико-математичних наук, професор. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

5 кредитів ECTS Методи навчання: 

організація та 

здійснення навчально-

пізнавальної 

діяльності, 

стимулювання й 

мотивації навчально-

пізнавальної діяльності 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин – 150 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

16 6 год. 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни: 

нормативна 

– – 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю: 

усний, письмовий, 

комп’ютеризований 

контроль, 

самоконтроль 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

34 6 год. 

Індивідуальна робота: 

Семестр 1 
– – 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 5,9 

100 108 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/2 1/9 
Передумови навчання: 

комп’ютерне моделювання, 

чисельні методи, системи 

комп’ютерної математики 



Опис начальної дисципліни СВ01 

Методологія наукового дослідження 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 6 ЄКТС 

Методи навчання 

 

лекції, семінарські 

заняття, самостійна 

робота 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 180 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

34 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна 

самостійного вибору ВНЗ) 

16 4 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

активність на лекціях, 

опитування, тестування, 

індивідуальні завдання 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

І 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 3 

 самостійна робота: 7 

130 80 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,6 1/8 Передумови навчання: 

методика навчання 

інформатики 

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування в 

студентів поняття про науково-педагогічне дослідження, ознайомлення із комплексом 

методів науково-педагогічного дослідження, допомога майбутнім викладачам в оволодінні 

основними теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками організації, 

проведення та опрацювання результатів наукового дослідження, розвиток наукового 

світогляду. 

Програма навчальної дисципліни: Методологія як наука. Структура теоретичного знання і 

теоретичні методи наукових досліджень. Емпіричні методи наукових досліджень. 

Організація наукових досліджень в Україні. Методологічні засади організації та проведення 

педагогічного дослідження. Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт. Інформаційне 

забезпечення наукового педагогічного дослідження. Планування педагогічного 

експерименту та аналіз його результатів. Підготовка і публікація результатів наукових 

досліджень. 

Бібліографія: 1) Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим 

науковцям. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с. 2) Основи методології та організації 

наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. 

А.Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 3) Крушельницька О.В. 

Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 

206 с. 

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, мультимедійні презентації, завдання на 

семінарські заняття, дистанційна підтримка вивчення курсу. 

Зауваження: необхідні ґрунтовні знання з інформатики та методики її навчання. 

Лектор: Твердохліб Ігор Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 



Опис начальної дисципліни СВ02 

Інформаційна безпека 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 5 ЄКТС 

Методи навчання: 

словесні, наочні, 

практичні, 

методи стимулювання 

інтересу до навчання: 

навчальні дискусії; 

створення ситуації 

пізнавальної новизни; 

створення ситуацій 

зацікавленості. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин -150 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

26 6 

Семінарські (практичні) заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна 

самостійного вибору ВНЗ) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

тестовий, модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

14 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

IІІ 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 3 

 самостійна робота: 9 

110 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,75 1/8 

Передумови навчання: 

психологія, сучасні 

інформаційні технології, 

архітектура комп’ютерів та 

комп’ютерних мереж 

Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни - формування системи інформатичних 

компетентностей в галузі інформаційної безпеки школярів, для досягнення поставленої мети 

потрібно вирішити такі завдання: ознайомити студентів з різними аспектами інформаційної 

безпеки школярів, навчити організовувати безпечний навчальний інформаційний простір. 

Програма навчальної дисципліни: Поняття інформаційної безпеки. Технічне і програмне 

забезпечення інформаційної безпеки. Захист психіки та здоров'я дитини. Виховні та 

організаційні, моральні та етичні заходи щодо інформаційної безпеки. Напрями роботи в школі 

щодо інформаційної безпеки. Організація безпечного інформаційного простору учнів в школі. 

Організація особистісного безпечного інформаційного простору. 

Бібліографія: 1) Підгорна Т.В. Педагогічна інформатика: монографія / Т.В.Підгорна; Нац. 

пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,2017. – 317 с. 

2) Литовченко І.В., Масименко С.Д., Болтівець С.І., Чепа М.-Л. А., діти в інтернеті: як навчи 

ти безпеці у віртуальному світі: Посібник для батьків. - К.: Видавництво: ТОВ «Видавничий 

будинок “Аванпост-Прим”», 2010, - 48 с. 3) Богатырева Ю.И. Модель обеспечения 

информационной безопасности школьников при создании инфобезопасной среды 

образовательного учреждения / Ю.И.Богатырева // Известия Тульского государственного 

университета. Гуманитарные науки. – 2013. – Выпуск № 3-2. – С. 14 – 25. 

Методичне забезпечення: Дидактичні матеріали в електронному вигляді в системі 

MOODLE, лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Зауваження: Необхідні загальні знання вікової психології, інформаційно-комунікаційних 

технологій, архітектури комп’ютерів та комп’ютерних мереж. 

Лектор: Підгорна Тетяна Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  



Опис начальної дисципліни СВ03 

Технології програмування 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Кількість кредитів – 4 ЄКТС 

Методи навчання: 

словесні, наочні, 

практичні, 

методи стимулювання 

інтересу до навчання: 

навчальні дискусії; 

створення ситуації 

пізнавальної новизни; 

створення ситуацій 

зацікавленості. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин -120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

16 4 

Семінарські (практичні) заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна 

самостійного вибору ВНЗ) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

тестовий, модульні 

контрольні роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

18 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

I 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 5 

86 80 
Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання: 

теорія програмування 

Мета і завдання навчальної дисципліни полягає у поглибленні знань студентів, які 

стосуються теоретичних основ сучасних технологій програмування, узагальнення та 

систематизація знань студентів з технологій проектування програмних продуктів. Завдання: 

формування систематизованого уявлення про різні концепції, моделі і принципи організації, 

покладені в основу "класичних" технологій програмування, сучасних сімейств технологій; 

формування практичних навичок щодо вибору і застосування технології програмування для 

розв’язування професійно-практичних задач; формування знань, навичок, вмінь і досвіду 

роботи з різними системами (парадигмами) програмування. 

Програма навчальної дисципліни: Методології і технології програмування. Функціональне 

програмування. Логічнее програмування. 

Бібліографія: 1) Андрей Терехов. Технология программирования.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. 2) И. Братко. Программирование на языке Пролог для искусственного 

интеллекта. М., Мир, 2004. 3) Дж. Доорс, А.Р. Рейблен, С.Вадера. Пролог – язык 

программирования будущего. М., Финансы и статистика, 2003. 

Методичне забезпечення: Дидактичні матеріали в електронному вигляді в системі 

MOODLE, лекційні заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями. 

Зауваження: необхідні загальні знання з теорії програмування. 

Лектор: Умрик Марія Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3996387/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/


Опис начальної дисципліни СВ04  

Системний аналіз 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 
Методи навчання 

словесні, наочні, 

практичні, 

методи стимулювання 

інтересу до навчання: 

навчальні дискусії; 

створення ситуації 

пізнавальної новизни; 

створення ситуацій 

зацікавленості 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

18 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна 

самостійного вибору ВНЗ) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

захист лабораторних 

робіт 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

16 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр II 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 3,3 

56 80 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання  українська 

1/1,6 1/8 Передумови навчання: 

математичний аналіз, ана-

літична геометрія, 

Мета і завдання навчальної дисципліни - засвоєння  студентами основних ідей і методів 

системного аналізу, вироблення уміння застосовувати методи системного аналізу до 

розв’язування практичних задач, опанування обсягом знань, необхідним для майбутньої 

професійної діяльності. 

Програма навчальної дисципліни: Основні задачі теорії операцій. Системи з управлінням. 

Наближені методи розв’язування оптимізаційних задач. 

Бібліографія: 1) Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. - К.: 

Видавнича група BHV, 2004. 2) Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа.  - 

М.: Наука, 1981. 

Методичне забезпечення: підручники та посібники із системного аналізу. 

Зауваження: необхідні знання з математичного аналізу, аналітичної геометрії. 

Лектор: Самусенко Петро Федорович, доцент, кандидат фізико-математичних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ1.1.01 

Методика навчання математики 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 

Кількість кредитів 

4 кредитів ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні (досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця). 

Самостійна робота 

студентів 
(лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.04 

Середня освіта (математика) 

Загальна кількість годин – 120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

– - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

Розрахунково-

графічна робота 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

12 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 2 
– - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 год. 

- самостійна робота: 7 год. 

94 108 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/3,6 1/9 Передумови навчання: 

педагогіка, психологія 

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними принципами і 

методами навчання математики у старшій загальноосвітній школі, формування у студентів 

основних навичок та вмінь з’ясування навчально-методичних завдань, що виникають у 

педагогічній роботі в школі. 

Програма навчальної дисципліни: Спеціальні методики. Вивчення курсу алгебри та 

початків аналізу. Вивчення курсу стереометрії. 

Бібліографія: 1) Слєпкань З. І. Методика викладання математики. — К.: Педагогічна преса, 

2002. 2) Методика навчання математики в старшій та вищій школах: Навчальний посібник 

для студентів педагогічних спеціальностей (укладачі А.В. Грохольська, С.Є. Яценко). — 

Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2097. 

Методичне забезпечення: посібники, підручники, презентації. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) - за заявою. 

Лектор: Біляй Іванна Михайлівна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ 1.1.02 

Математичне програмування 

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними принципами, 
класичними методами аналізу і розв’язування задач математичного програмування, набуття 
практичних навичок доцільного використання інформаційних технологій під час 
розв’язування задач математичного програмування. 
Програма навчальної дисципліни: Основні поняття математичного програмування. 
Постановки і класифікація задач математичного програмування. Задачі лінійного 
програмування. Задачі нелінійного програмування. Задачі цілочислового і дискретного 
програмування. Задачі опуклого програмування. Задачі динамічного програмування. Задачі 
стохастичного програмування. 
Бібліографія: 1) Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. - 4-те вид., перероб. і 
допов.- К., 2000.-688с. 2) Карманов В.Г. Математическое программирование.–М.:Наука,1980. 
3) Зуховицкий С.И., Авдеева Л.И. Линейное и выпуклое программирование.–М.:Наука.–
1967. 4) Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования. - М.:Наука, 1976. 5) 
Белман Р. Динамическое программирование. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 6) 
Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. - 
М.:Высш. школа, 1980. —-300 с. 7) Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів 
оптимізації: Навчальний посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. 
Методичне забезпечення: дистанційний курс «Математичне програмування» в системі 
дистанційного навчання MOODLE. 
Лектор: Кузьміна Наталія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, професор. 
Факультет: інформатики. 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

4 кредити ЄКТС Методи навчання: 

організація та 

здійснення 

навчально-

пізнавальної 

діяльності, 

стимулювання й 

мотивації навчально-

пізнавальної 

діяльності 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.04 

Середня освіта (математика) 

Загальна кількість годин  

120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

– – 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

усний, письмовий, 

комп’ютеризований 

контроль, 

самоконтроль 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 3 
– – 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 7,2 

94 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен 

(письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/3,6 1/9 

Передумови навчання: 

комп’ютерне моделювання, 

основи теорії і методів 

оптимізації, теорія 

ймовірностей і математична 

статистика, системи 

комп’ютерної математики 



Опис начальної дисципліни ВВ1.1.03 

Прикладна інформатика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 

Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.04 

Середня освіта (математика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 4 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

-  

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Модульне тестування 

 

 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

12 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

II 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 6 

64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – 

англійська/українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання: 

методологія наукового 

дослідження 

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування і поглиблення практичних знань, 

навичок і вмінь студентів з окремих питань організації та використання електронного 

інформаційно-навчаючого середовища сучасного університету під час самостійної науково-

дослідної роботи. Студент повинен сформувати знання  про можливості використання 

електронного інформаційно-навчального середовища магістра при  організації самостійної 

науково-дослідної роботи, навички та уміння роботи з ним. 

Програма навчальної дисципліни: Персональне електронне навчальне середовище 

магістра. Резюме та портфоліо сучасного науковця. Використання Вікі ресурсу університету 

в науковій діяльності. Гугл академія (Google Scholar). Поняття репозитарію та можливості 

його використання. Інтернет презентація наукових результів. 

Бібліографія: 1) Petey Young Writing and Presenting in English: The Rosetta Stone of Science. –

Elsevier, 2006. 2) Michael Alley The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed 

and Critical Errors to Avoid. –Springer, 2013.  

Методичне забезпечення: 
Дистанційний курс (http://www.moodle.аi.npu.edu.ua/course/view.php?id=168). 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: Необхідні знання англійської мови. 

Лектор: Умрик Марія Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ1.1.04 

Математична інформатика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

4 ЄКТС 
Методи навчання 

Пояснювально-

ілюстративний метод. 

Репродуктивний 

метод. Частково-

пошуковий, або 

евристичний метод. 

Дослідницький метод. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.04 

Середня освіта (математика) 

Загальна кількість годин 

120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

  

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

Усне опитування 

студентів з 

теоретичних питань, 

лабораторні завдання, 

тестування, 

обговорення, бінарні 

усні доповіді, творчо-

дослідницькі 

самостійні завдання 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

26 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 

  

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 6 

80 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен 

(письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/2 1/9 Передумови навчання: 

систем комп’ютерної 

математики 

Мета і завдання навчальної дисципліни: вивчення систем комп’ютерної математики та 

використання математичних пакетів для розв’язування практичних задач; оволодіння 

студентами понятійно-термінологічною базою сучасної інформатики як фундаментальної 

науки, теоріями та методами дослідження математичних, інформаційно-логічних і логічно-

семантичних моделей та структур засвоєння студентами теоретичних аспектів інформатики. 

Програма навчальної дисципліни: Математичні основи інформатики. Загальна 

характеристика систем комп'ютерної математики. Моделювання оптимізаційних задач 

засобами СКМ.  Використання СКМ при розв’язуванні прикладних задач. 

Бібліографія: 1) Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: посібник [для вчителів] / 

М.І. Жалдак. – К.: Техніка, 1997. – 304 с.; 2) Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації: 

навчальний посібник / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 608 с.; 2) 

Кобильник Т.П. Системи комп’ютерної математики: Maple, Mathematica, Maxima / 

Т.П. Кобильник. – Дрогобич: Коло, 2008 – 338 с.; 3) Семеріков С.О. Maxima 5.13: довідник 

користувача/Семеріков Сергій Олексійович;за ред. академіка М.І. Жалдака.–Київ, 2007.–48 с. 

Методичне забезпечення: дистанційний курс, методичні рекомендації 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: неохідні знання з систем комп’ютерної математики. 

Лектор: Єфименко Василь Володимирович, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  



Опис начальної дисципліни ВВ1.1.05 

Дослідження операцій 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів: 

3 ЄКТС 

Методи навчання: 

 

Демонстраційні 

приклади, 

частково-

пошуковий, 

моделювання, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.04 

Середня освіта (математика) 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за вибором 

студентів) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

Модульні 

контрольні роботи, 

індивідуальний 

проект, 

розрахункова 

робота, тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навч. планом: 1 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

ІI 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

аудиторне: 2 

самостійна робота: 5 

64 80 

Форма підсумкового 

контролю: 
 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/2,5 1/8 

Передумови навчання: 

алгебра і геометрія, 

математичний аналіз, теорія 

ймовірностей та математична 

статистика, чисельні методи, 

дискретна математика 

Мета і завдання навчання дисципліни: засвоєння студентами теоретичних знань і набуття 

практичних навичок розв'язування конкретних задач організації, планування та управління з 

використанням методів математичного програмування, теорії масового обслуговування, 

математико-статистичного опрацювання даних; а також добору сучасних інформаційних 

технологій для розв'язування різноманітних задач теорії дослідження операцій. 

Програма навчальної дисципліни: Основні поняття математичного програмування. 

Прикладне використання задач лінійного програмування. Транспортна задача. Загальні 

поняття поняття теорії масового обслуговування. Системи масового обслуговування. Задачі 

мережного планування. Елементи теорії ігор. 

Бібліографія: 1) Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Сов. радио, 1972. – 552 с. 2) 

Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах / И.Л. Акулич. – М.: 

Высш. школа, 1986. – 319 с. 3) Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, 

С. Эмалграби. – М.: Мир, 1981. – Т. 1-2. 

Методичне забезпечення: демонстрація презентацій до лекцій, дистанційний курс. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Лектор: Струтинська Оксана Віталіївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  



Опис начальної дисципліни ВВ1.2.01 

Методика навчання економіки 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Кількість кредитів – 4 ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (лекція, 

розповідь, бесіда), наочні, 

індуктивні, дедуктивні, 

проблемні, навчальні 

дискусії, вправи, тести, 

виконання індивідуальних 

завдань, письмові роботи, 

підготовка рефератів, 

робота студентів з 

першоджерелами та 

тематичною літературою, 

аналіз статистичних 

матеріалів 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціалізація 

Економіка 

Загальна кількість годин -120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

12 6 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного контролю 

 

Модульна контрольна 

робота 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр IІ 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 7,2 

94 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік (диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/3,6 1/9 Передумови навчання: 

педагогіка, економічна теорія 
Мета і завдання навчальної дисципліни. озброєння студентів необхідними методами 
(способами) навчання учнів економіки з метою реалізації “Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти” та програм з економіки всіх рівнів, що рекомендуються 
Міністерством освіти і науки України; формування професійних знань та навичок з методики 
викладання економічної теорії. Завдання: оволодіння методикою застосування основних 
форм навчального процесу з економіки; з’ясування методики оптимізації навчального 
процесу з економіки; з’ясування змісту державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти в частині завдань навчання економіки, а також в частині організації 
економічної освіти у ВНЗ України; ознайомлення студентів з теорією і практикою 
планування навчального процесу з економічної теорії у вищій школі. 
Програма навчальної дисципліни. Предмет методики навчання економіки. Система 
методів у навчанні економіки. Методика проведення уроку-лекції, уроку-семінару з 
економіки. Методика організації самостійної роботи учнів при вивченні економіки. 
Наочність і технічні засоби навчання з економіки. Оптимізація навчального процесу з 
економіки. Структура курсу “Економіка” в загальноосвітніх закладах. Державний стандарт 
та програма курсу. Методика вивчення окремих розділів з економіки. Форми контролю і 
оцінювання знань з економічної теорії. Критерії оцінки рівня знань студентів. 
Бібліографія: 1) Національна стратегія розвитку освіти на 2012 – 2021 роки // 
www.mon.gov.ua/images files/new/12/05/445/pdf 2) Аксьонова О.В. Методика викладання 
економічних дисциплін: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,  2006.- 708с. 3) Радіонова І.Ф. 
Економіка (профільний рівень). 10 клас // І. Радіонова, В. Радченко. - Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2011. - 208с. 
Методичне забезпечення. робоча програма навчальної дисципліни, курс лекцій. 
Зауваження: необхідні знання з економічної теорії, педагогіки вищої школи. 
Лектор: Підопригора Лариса Антонівна, доцент, кандидат економічних наук 
Факультет: інформатики. 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  



Опис начальної дисципліни ВВ1.2.02 

Економічний аналіз 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Кількість кредитів – 5 ЄКТС 

Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

дослідницький. 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціалізація Економіка 

Загальна кількість годин -150 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

26 8 

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за вибором 

студентів) 

26 8 

Практичні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Модульні контрольні 

роботи, колоквіум 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр ІІ 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 7,5  

98 134 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/1,9 1/8,4 Передумови навчання 

економіка підприємств 

Мета і завдання навчальної дисципліни. Формування у студентів знань і умінь оцінки 

результатів діяльності економічних суб’єктів (підприємств, фірм тощо), їх динаміки, 

виявлення і оцінки впливу факторів на результати на основі системи показників і обробки 

відповідної інформаційної бази. 

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні основи економічного аналізу. Техніко-

економічний і фінансово-економічний аналіз. 

Бібліографія: 1) Андреєва Г.І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2008. - 

263 с. 2). Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз .-К.: «Хай-Тек Прес», 2008.-336 с. 

3) Мних Є.В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз : Підручник. – К.: КНЕУ.  – 2006. – 185с. 

Методичне забезпечення: навчальна та робоча навчальні програми, навчальні посібники, 

комплекси тестових завдань. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: необхідні загальні знання зі статистики, економіки підприємств. 

Лектор: Хом’яков Леонід Костянтинович, доцент, кандидат економічних наук. 
Факультет: інформатики. 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ1.2.03 

Прикладна інформатика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

4 ЄКТС 

Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціалізація 

Економіка 

Загальна кількість годин 

120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

12 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

-  

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульне тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

14 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

III 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 7,2 

94 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – 

англійська/українська 

1/2,5 1/9 Передумови навчання: 

методологія наукового 

дослідження 

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування і поглиблення практичних знань, 

навичок і вмінь студентів з окремих питань організації та використання електронного 

інформаційно-навчаючого середовища сучасного університету під час самостійної науково-

дослідної роботи. Студент повинен сформувати знання  про можливості використання 

електронного інформаційно-навчального середовища магістра при  організації самостійної 

науково-дослідної роботи, навички та уміння роботи з ним. 

Програма навчальної дисципліни: Персональне електронне навчальне середовище 

магістра. Резюме та портфоліо сучасного науковця. Використання Вікі ресурсу університету 

в науковій діяльності. Гугл академія (Google Scholar). Поняття репозитарію та можливості 

його використання. Інтернет презентація наукових результів. 

Бібліографія: 1) Petey Young Writing and Presenting in English: The Rosetta Stone of Science. –

Elsevier, 2006. 2) Michael Alley The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed 

and Critical Errors to Avoid. –Springer, 2013.  

Методичне забезпечення: 
Дистанційний курс (http://www.moodle.аi.npu.edu.ua/course/view.php?id=168). 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: необхідні знання англійської мови. 

Лектор: Умрик Марія Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ1.2.04 

Інформаційні системи і технології в економіці 

Мета і завдання навчальної дисципліни: оволодіння студентами теоретичними і практичними 
знаннями з основ створення та функціонування сучасних інформаційних систем і технологій, які 
використовуються у різних галузях економіки, вивчення структури та етапів побудови 
інформаційних систем, набуття практичних навичок та умінь  ефективного використання 
інформаційних систем для автоматизації управлінських робіт і опрацювання економічних даних. 
Програма навчальної дисципліни: Роль інформаційних систем і технологій у сучасній 
економіці. Загальні характеристики сучасних технологій опрацювання економічних даних. 
Сучасні інформаційні системи управління підприємством. Комп’ютерне моделювання процесу 
розвитку підприємства. Використання інформаційних технологій у сучасних фінансових 
обчисленнях. Оптимізація портфеля цінних паперів. Електронна комерція. Інформаційні системи 
автоматизації роботи відділу кадрів, управління підприємством, фінансового моделювання та 
бізнес-планування.  
Бібліографія: 1) Кузьміна Н.М., Струтинська О.В. Інформаційні системи і технології в 
економіці // Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей педагогічних 
університетів. 2-ге видання перероблене і доповнене – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 
245 с., 2) Гордієнко, І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. 
посібник для самост.вивч. дисц. [Текст] / І.В. Гордієнко, 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 
2003. – 259 с., 3) Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.посіб. [Текст]/За заг. 
ред. І.К. Рисцова. – К.: МАУП, 2006. – 320 с., 4) Цисарь, И.Ф. Компьютерное моделирование 
экономики/И.Ф. Цисарь, В.Г. Нейман. – М.:Диалог- МИФИ,2002.– 304 с. 
Методичне забезпечення: дистанційний курс «Інформаційні системи і технології в економіці» 
в системі дистанційного навчання MOODLE. 
Лектор: Кузьміна Наталія Миколаївна, професор, кандидат фізико-математичних наук. 
Факультет: інформатики. 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

5 кредитів ЄКТС 
Методи навчання: 

організація та 

здійснення навчально-

пізнавальної 

діяльності, 

стимулювання й 

мотивація навчально-

пізнавальної діяльності 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціалізація 

Економіка 

Загальна кількість годин 

150 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 8 

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

– – 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

усний, письмовий, 

комп’ютеризований 

контроль, 

самоконтроль 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

26 8 

Індивідуальна робота: 

Семестр 3 
– – 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 8,5 

110 134 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/2,75 1/8,4 

Передумови навчання: 

економічна теорія, 

економічна інформатика, 

економіка ІТ-галузі, 

комп’ютерне моделювання 



Опис начальної дисципліни ВВ1.3.01 

Методика навчання англійської мови і літератури 

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із теоретичними 

основами методики навчання англійської мови як науки та навчальної дисципліни; 

формування умінь і навичок організації навчального процесу з англійської мови з огляду на 

сучасні методичні підходи. Завдання: сформувати у студентів уміння здійснення контролю 

рівня сформованості знань, навичок і вмінь учнів; навчити ефективного використання 

методів, прийомів та засобів навчання відповідно до етапу навчання; навчити раціонального 

планування навчального процесу, у тому числі, уроку як одного з його компонентів; 

ознайомити із формами і видами позаурочної діяльності з іноземної мови. 

Програма навчальної дисципліни: Методика навчання англійської мови як теорія і 

практика. Методика навчання фонетики. Методика навчання граматики. Методика навчання 

лексики. Методика навчання аудіювання. Методика навчання читання. Методика навчання 

говоріння. Методика навчання письма. Організація навчального процесу з англійської мови. 

Бібліографія: 1) Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. 

Підручник для студентів вищих закладів освіти // Під ред. С.Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 1999. 

– 320 с. 2) Jeremy Harmer. The Practice of English Language Teaching. London - New York. 

Longman. 1991. – 296 p. 3) Donn Byrne. Techniques for Classroom Interaction. London - New 

York. Longman. 1991. – 108 p. 
Методичне забезпечення: посібники, словники. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: необхідні знання англійської мови. 
Факультет: інформатики. 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

4 ЄКТС Методи навчання: 

організація та 

здійснення 

навчально-

пізнавальної 

діяльності, 

стимулювання й 

мотивація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.02 

Середня освіта (англійська 

мова і література) 

Загальна кількість годин 

120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

12 6 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю: 

усний, письмовий, 

комп’ютеризований 

контроль, 

самоконтроль 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр II 
– – 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 7,2 

94 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - англійська 

1/3,6 1/9 Передумови навчання: 

англійська мова 



Опис навчальної дисципліни ВВ1.3.02 

Лінгвістична інформатика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

5 ЄКТС 

Методи навчання 

Мультимедійні 

лекції, лабораторні 

заняття 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.02 

Середня освіта (англійська 

мова і література 

Загальна кількість годин 

150 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

26 8 

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

  

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

Лабораторна робота. 

Комп’ютерне 

тестування. 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 1 

26 8 

Індивідуальна робота: 

Семестр II 
  

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота 7,5 

98 134 
Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен 

(письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

1/1,9 1/8,4 Передумови навчання: 

іноземна мова 

Мета і завдання навчальної дисципліни навчити студентів використовувати комп'ютерні 

засоби опрацювання мовних даних, застосовувати комп'ютерні моделі мови не тільки в 

лінгвістиці, а й у суміжних з нею дисциплінах. Орієнтувати на використання комп'ютерів для 

вирішення різноманітних наукових і практичних завдань, пов'язаних з мовою. 

Програма навчальної дисципліни: Лінгвістична інформатика як прикладна лінгвістична 

дисципліна. Когнітивний інструментарій лінгвістичної інформатики. Напрямки лінгвістичної 

інформатики. Гіпертекстові технології подання тексту. Машинний переклад текстів з одних 

природних мов на інші. 

Бібліографія: 1) Баранов О.М. Категорії штучного інтелекту в лінгвістичній семантиці. 

Фрейми і сценарії. М., 1987. 2) Белоногов Г.Г., Калінін Ю.П., Хорошилов А.А. Комп'ютерна 

лінгвістика і перспективні інформаційні технології. М., 2004. 3) Франчук Н.П. 

Комп’ютеризований переклад з використанням web-орієнтованих програмних засобів // 

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані 

системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – № 13 

(20). – С. 120-124. 

Методичне забезпечення: Мультимедійні лекції, протоколи лабораторних робіт. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: необхідні знання іноземної мови. 

Лектор: Франчук Наталія Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ1.3.03 

Прикладна інформатика 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

4 ЄКТС 

Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.02 

Середня освіта (англійська 

мова і література 

Загальна кількість годин 

120 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

12 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

-  

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульне тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

14 6 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

III 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 7,2 

94 108 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – 

англійська/українська 

1/2,5 1/9 Передумови навчання: 

методологія наукового 

дослідження 

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування і поглиблення практичних знань, 

навичок і вмінь студентів з окремих питань організації та використання електронного 

інформаційно-навчаючого середовища сучасного університету під час самостійної науково-

дослідної роботи. Студент повинен сформувати знання  про можливості використання 

електронного інформаційно-навчального середовища магістра при  організації самостійної 

науково-дослідної роботи, навички та уміння роботи з ним. 

Програма навчальної дисципліни: Персональне електронне навчальне середовище 

магістра. Резюме та портфоліо сучасного науковця. Використання Вікі ресурсу університету 

в науковій діяльності. Гугл академія (Google Scholar). Поняття репозитарію та можливості 

його використання. Інтернет презентація наукових результів. 

Бібліографія: 1) Petey Young Writing and Presenting in English: The Rosetta Stone of Science. –

Elsevier, 2006. 2) Michael Alley The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed 

and Critical Errors to Avoid. –Springer, 2013.  

Методичне забезпечення: 
Дистанційний курс (http://www.moodle.аi.npu.edu.ua/course/view.php?id=168). 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: необхідні знання англійської мови. 

Лектор: Умрик Марія Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ1.3.04 

Практичний курс англійської мови 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

5 ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція) 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація) 

Практичні (вправи, 

навчально-продуктивна 

праця) 

Самостійна робота 

студентів 
(лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань) 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Додаткова спеціальність 014.02 

Середня освіта (англійська 

мова і література 

Загальна кількість годин 

150 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

- - 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (дисципліна за 

вибором студентів) 

40 16 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Модульні контрольні 

роботи, самостійні 

роботи 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 8,5 

110 134 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (письмовий) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – англійська 

1/2,75 1/8,4 Передумови навчання: 

англійська мова 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності 
достатньої для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. Основним 
завданням вивчення дисципліни є формування у студентів мовної та мовленнєвої, 
соціокультурної та соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної компетентностей. 
Студент повинен знати лексику, граматику, фонетику, орфографію відповідно до 
комунікативних ситуацій, які вивчаються. Студент повинен вміти спілкуватися в ситуаціях з 
непідготовленим мовленням відповідно до комунікативних тем, які вивчаються, 
використовувати у мовленні мовленнєві форми «повідомлення», «опис», «міркування», 
спілкуватися з тем підготовленого мовлення у формі монологу або різних типів діалогу, 
використовувати оглядове читання для пошуку потрібної інформації, використовувати 
додаткову інформацію з метою кращого усвідомлення суті прочитаного, викладаючи різні 
факти, події чи враження та висловлюючи свої погляди.  
Програма навчальної дисципліни: Природа. Міста. Культура. Історія. Політика. Бізнес та 
економіка. Освіта. Професія. Робота. Наука та дослідження. 
Бібліографія: 1) English for Information Technology – Pearson: - 2013.-79c.; Simon Greenal. 
Reward (Upper-Intermediate). - MacMillan: – 2007. – 354с.; 2) English Dictionary. – MacMillan: - 
2001. – 498с. 3) В.А.Каушанская. Сборник упражнений по грамматике английского языка.- 
М.: - 2002. – 435с.; 4) Є.О.Мансі " English" Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні 
теми. -  К.: „Академія" 2004. - 206с.  
Методичне забезпечення: словники, довідники, засоби зорової наочності, автентичні 
тексти, навчальні аудіо- та відеоматеріали. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: необхідні знання англійської мови. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ2.1.01 

Зарубіжні освітні системи 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція) 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація) 

Практичні (вправи, 

навчально-продуктивна 

праця) 

Самостійна робота 

студентів 
(лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань) 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна I циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Усне опитування, 

тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4,9 

64 80 Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
1/2,5 1/8 

Передумови навчання: 

Мета і завдання навчальної дисципліни: вивчення в систематизованій формі теорії та 

практики розвитку систем вищої освіти країн світу, актуалізації міжнародного досвіду на 

засадах модернізації вищої освіти в Україні. Основним завданням вивчення дисципліни 

«Освітні зарубіжні системи» є отримання знань, умінь і навичок щодо системи вищої освіти 

у зарубіжних країнах, становлення і розвитку вищої освіти у європейських країнах, основних 

сучасних тенденцій розвитку взаємозв’язку між системами освіти у країнах Європейського 

Союзу. 
Програма навчальної дисципліни: Загальна характеристика зарубіжної системи вищої 
освіти: глобальні тенденції формування систем вищої освіти європейських країн; 
порівняльний аналіз систем вищої освіти у деяких країнах Європи. Системи вищої освіти 
Австрії, Бельгії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Канади, Китаю, Нідерландів, 
Німеччини, Польщі, США, Фінляндії, Франції, Японії. Перспективні напрямки розвитку 
зарубіжних освітніх систем. 
Бібліографія: 1) Зарубіжна система вищої освіти: навч. посібн. / авт. –упоряд. М. І. Гагарін. 
– Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 102 с. 2) Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В. Стратегії 
розвитку освітніх систем країн світу: Монографія. / Д.Г. Кучеренко, О.В. Мартинюк К. : ІПК 
ДСЗУ, 2011. 312 с. 3) Сисоєва С.О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна 
характеристика: навч. посібник / Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. – Рівне, 2012. – 352 с. 
Методичне забезпечення: курс лекцій, мультимедійні презентації. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ2.1.02 

Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція) 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація) 

Практичні (вправи, 

навчально-продуктивна 

праця) 

Самостійна робота 

студентів 
(лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань) 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна I циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Усне опитування, 

тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4,9 

64 80 Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
1/2,5 1/8 

Передумови навчання: 

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомлення магістрантів з підходами 

державної політики в галузі освіти, оновлення змісту форм і методів навчання, примноженні 

інтелектуального потенціалу суспільства на основі вивчення сучасного стану і нормативно- 

правової бази, яка має бути надійним підґрунтям і системою орієнтирів у практичній 

діяльності усіх учасників навчального процесу ВНЗ. Завдання викладання дисципліни: 

з`ясувати структуру навчального процесу у вищих закладах освіти; усвідомити 

закономірності і принципи організації та здійснення навчально-виховного процесу у ВНЗ; 

проаналізувати основні поняття нормативно-правової бази вищої освіти; розкрити ключові 

поняття і визначення «Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ». 

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні засади управління навчальним закладом. 

Законодавство України про управління навчальним процесом у ВНЗ. Структура та зміст 

управління навчальним процесом у ВНЗ. Макротехнологія управління навчальним процесом 

у ВНЗ. Методи управління навчальним процесом у ВНЗ. Організаційно-методичні основи 

управління навчальним процесом ВНЗ. Структурні підрозділи та система управління 

навчальним процесом у ВНЗ. Робочі органи, дорадчі органи. Органи самоврядування у ВНЗ. 

Ліцензування та акредитація. Нормування учіння та викладання. 

Бібліографія: 1) Вернидуб Р. М. Організація і управління навчальним процесом у вищому 

навчальному закладі: Навч. посібник / Національний педагогічний ун- т ім. 

М.П.Драгоманова. - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. - 110с. 2) Вища освіта в Україні: 

Навч. посіб. / За ред.. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с. 
Методичне забезпечення: курс лекцій, мультимедійні презентації. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ2.1.03 

Економіка освіти 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція) 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація) 

Практичні (вправи, 

навчально-продуктивна 

праця) 

Самостійна робота 

студентів 
(лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань) 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна I циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Усне опитування, 

тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4,9 

64 80 Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
1/2,5 1/8 

Передумови навчання: 

Мета і завдання навчальної дисципліни: забезпечити необхідний, встановлений 

Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти, рівень базової підготовки 

студентів у галузі економіки освіти, формування базового рівня економічної грамотності, 

необхідного для орієнтації та соціальної адаптації до змін у житті української освіти; 

формування культури економічного мислення: вироблення практичних навичок прийняття 

відповідальних економічних рішень у професійному житті; формування здібностей до 

саморозвитку, самостійності в прийнятті рішень. 

Програма навчальної дисципліни: Економіка освіти як наука. Результати діяльності у 

галузі освіти. Менеджмент і маркетинг у сфері освіти. Механізм державного регулювання 

освіти. Соціально- економічна ефективність освітньої діяльності та методи її оцінки. 

Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві. 

Бібліографія: 1) Каленюк І. С. Економіка освіти: Навч. посіб / І.С. Каленюк. - К.: Знання 

України, 2008. - 316 с. 2) Падалка О.С., Каленюк І.С. Економіка освіти та управління: 

посібник/ Падалка О.С. - К.: Педагогічна думка,2012.– 184 с. 
Методичне забезпечення: курс лекцій, мультимедійні презентації. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ2.1.04 

Андрагогіка 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція) 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація) 

Практичні (вправи, 

навчально-продуктивна 

праця) 

Самостійна робота 

студентів 
(лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань) 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Практичні заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна I циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Усне опитування, 

тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4,9 

64 80 Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
1/2,5 1/8 

Передумови навчання: 

Мета і завдання навчальної дисципліни: підготовка магістрантів до успішної викладацької 

діяльності з дорослим контингентом закладів формальної та неформальної освіти. Завдання 

дисципліни: усвідомити сутність предмету андрагогіки у системі людинознавчих знань; 

засвоїти сукупність теоретико-методичних положень щодо особливостей андрагогіки як 

специфічної галузі педагогічної науки і практики; оволодіти понятійно-термінологічною 

системою сучасної андрагогіки; ознайомитися зі специфікою андрагогічних технологій 

організації педагогічного процесу у закладах формальної та неформальної освіти дорослих та 

набути лабораторно-практичнго досвіду їх проектування та використання. 

Програма навчальної дисципліни: Андрагогіка як навчальна дисциплина. Андрагогіка в 

системі людинознавства.  Історія розвитку теорії та практики освіти дорослих і андрагогіки. 

Доросла людина як суб’єкт освіти і навчання. Навчання дорослих в системі неперервної 

освіти. Андрагогічний потенціал формальної, неформальнї та інформальної освіти дорослих. 

Андрагогічні основи професійного розвитку особистості. Андрагогіка як галузь соціальної 

практики та неперервної освіти дорослих. Методи, форми та засоби навчання дорослих. 

Андрагогіка як галузь соціальної практики. 

Бібліографія: 1) Архипова С.П. Основи андрагогіки : навч. посіб. – Черкаси : Вид-во ЧДУ 

імені Богдана Хмельницького, 2002. – 92 с. 2) Колесникова И.А., Марон А.Е., Тонконогая 

Е.П. Основы андрагогики [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /И.А. 

Колесникова, А.Е. Марон, Е.П. Тонконогая и др.; Под ред. И.А. Колесниковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с. 3) Концепція освіти дорослих в Україні / 

Укл.: Лук’янова Л.Б. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 24 с. 
Методичне забезпечення: курс лекцій, мультимедійні презентації. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01 

Математико статистичні методи у педагогічних дослідженнях 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 

Методи навчання 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна II циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: 

Форми поточного 

контролю 

Лабораторні роботи. 

Опитування. 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 

2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:2 

- самостійна робота 4,9 

64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання –українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання: 

теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Мета і завдання навчальної дисципліни забезпечення фахової підготовки вчителів в галузі 

методики та практики педагогічних вимірювань. Завдання дисципліни: навчити студентів 

планувати та проводити порівняльні дослідження навчальної успішності; навчити студентів 

кваліфіковано розробляти контрольно-вимірювальні матеріали; забезпечити підготовку 

студентів для їхньої участі у розробці тестів для Зовнішнього незалежного оцінювання. 

Програма навчальної дисципліни: теоретичні відомості основних понять математичної 

статистики, моделей випадкових процесів, закону великих чисел, методи розв’язування задач 

прикладного змісту. 

Бібліографія: 1) Krocker Linda M. Introduction to classical  &  modern  test  theory. Wadsworth 

Group, 1986. – 482 p. 2) Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти (За заг. Ред. В.О. Огнев’юка) –К.: Перун, 2004 – 176 с. 

Методичне забезпечення: посібники, дистанційний курс, програмне забезпечення. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) - за заявою. 

Зауваження: необхідні знання з теорій ймовірностей та математичної статистики. 

Лектор: Біляй Юрій Петрович, старший викладач. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02 

Хмаро-орієнтовані технології в освіті та науці 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 
Методи навчання 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна II циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

Лабораторні роботи. 

Опитування. 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр III 
- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:2 

- самостійна робота 4,9 

64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання –українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання: 

сучасні інформаційні 

технології 

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування в магістрантів вміння використо-
вувати сучасні інформаційні технології, зокрема, хмаро орієнтовані, у майбутній професійній 
діяльності. Завдання: ознайомити студентів з поняттями хмарні сервіси, хмарні технології, 
навчальне середовище, хмаро орієнтоване навчальне середовище, характеристики; показати 
можливості використання хмаро орієнтованих технологій в освіті та науці. 
Програма навчальної дисципліни: Поняття хмарних технологій. Види хмар. Переваги та 
недоліки використання хмарних технологій. Хмарні платформи. Хмарні сховища даних. 
Хмаро орієнтовані технології та сервіси. Хмаро орієнтоване навчальне середовище. 
Характеристики, яким має відповідати хмаро орієнтоване навчальне середовище. 
Використання хмаро орієнтованих технологій в середній школі та вищому навчальному 
закладі, в наукових дослідженнях. 

Бібліографія: 1) Вакалюк Т.А. Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у 

хмаро орієнтованому навчальному середовищі / Т.А. Вакалюк // Збірник матеріалів ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015» (10 

груд. 2015 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. Бикова В.Ю. та Спіріна О.М. – К.: ІІТЗН НАПН 

України, 2015. – 148 с. – С. 13-16. 2) Облачные технологии и образование / Сейдаметова З.С., 

Аблялимова Э.И., Меджитова Л.М., Сейтвелиева С.Н., Темненко В.А. - Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2012. -204с. 3) Шишкіна М.П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального 

закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електр. ресурс]/М.П. Шишкіна, 

М.В. Попель//Інформаційні технології і засоби навчання.–2013.– №5(37). – С. 66-80. – 

Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903/676. 
Методичне забезпечення: посібники, дистанційний курс, програмне забезпечення. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) - за заявою. 
Зауваження: необхідні знання зсучасних інформаційних технологій. 
Лектор: Єфименко Василь Володимирович, доцент, кандидат педагогічних наук. 
Факультет: інформатики. 
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86).  



Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.03 

Системи електронного документообігу 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів: 

3 ЄКТС Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

проектування, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин: 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна II циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні 

контрольні роботи, 

індивідуальний 

проект, тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

ІII 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 5 

64 80 

 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 

Передумови навчання: 

сучасні інформаційні 

технології, інформаційні 

системи автоматизованої 

економіки та бізнесу 

Мета і завдання навчання дисципліни: формування у студентів понять про електронний 

документообіг та ІКТ для автоматизації документообігу; сучасні тенденції розвитку систем 

електронного документообігу (СЕД), загальні концепції побудови СЕД; основні тенденції 

розвитку СЕД. 

Програма навчальної дисципліни: Основні поняття документообігу та електронного 

документообігу. Загальна концепція побудови СЕД. Класифікація СЕД. Загальна 

характеристика СЕД, їх призначення та функції. Основні тенденції розвитку СЕД. СЕД 

"Діло", Lotus Notes, Місrоsоft Рrojесt, "Зарплата+Кадри". Використання СЕД при управлінні 

навчальними закладами та освітніми установами. 

Бібліографія: 1) Lotus Domino. Document Manager – распределенная система управления 

документами эпохи Web-технологий. 2) Ильин Д. Автоматизация документооборота и 

оптимизация процессов. 3) Куперштейн В.И. Місrоsоft Рrojесt в делопроизводстве и 

управлении. - СПб.: ВНУ-СПб., 2003. - 480 с. 4. Інформаційні ресурси мережі Інтернет. 

Методичне забезпечення: демонстрація презентацій до лекцій, дистанційний курс. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) - за заявою. 
Лектор: Струтинська Оксана Віталіївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.04 

ІКТ в наукових дослідженнях 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів: 

3 ЄКТС Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

проектування, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин: 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна II циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні контрольні 

роботи, 

індивідуальний 

проект, тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

ІII 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 5 

64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання: 

сучасні інформаційні 

технології 

Мета і завдання навчання дисципліни: формування у студентів понять про сучасні ІКТ, 

що використовуються в наукових дослідженнях. 

Програма навчальної дисципліни: Теоретичні основи використання ІКТ в наукових 

дослідженнях. Використання систем комп’ютерної математики в наукових дослідженнях. 

Наукометричні бази даних. Їх використання в наукових дослідженнях. Наукові соціальні 

мережі. Академічні профілі. Подання наукових результатів у наукових соціальних мережах. 

Хмарні технології в науковій діяльності. 

Бібліографія: Інформаційні ресурси мережі Інтернет. 

Методичне забезпечення: демонстрація презентацій до лекцій, дистанційний курс. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) - за заявою. 

Лектор: Струтинська Оксана Віталіївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: факультет інформатики 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.05 

3D проектування та моделювання 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів: 

3 ЄКТС Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

проектування, 

дослідницький 

Спеціальність 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин: 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна II циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульні 

контрольні роботи, 

індивідуальний 

проект, тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

ІII 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 5 

64 80 

 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 

Передумови навчання 

аналітична геометрія, сучасні 

інформаційні технології, 

програмування, комп’ютерне 

моделювання 

Мета і завдання навчання дисципліни: формування у студентів понять про сучасні 

технології тривимірного моделювання та друкування (3D-моделювання, 3D-друкування); 

апаратне та програмне забезпечення функціонування технологій 3D-друкування; галузі 

використання технологій 3D-друкування та перспективи їх розвитку. 

Програма навчальної дисципліни: Історія та сучасний стан розвитку технологій 

тривимірного друкування в Україні та світі. Апаратне забезпечення функціонування 

технологій 3D-друкування. Програмне забезпечення функціонування технологій 3D-

моделювання та 3D-друкування. Галузі використання технологій 3D-друкування та 

перспективи їх розвитку. Використання технологій 3D-друкування в освіті. 

Бібліографія: Інформаційні ресурси мережі Інтернет з 3D-моделювання та 3D-друкування. 

Методичне забезпечення: демонстрація презентацій до лекцій, лабораторія 3D-

друкування, дистанційний курс. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) - за заявою. 

Лектор: Струтинська Оксана Віталіївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.06 

Інтелектуальні робототехнічні системи 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань: 

01 Освіта / Педагогіка 

Кількість кредитів: 

3 ЄКТС Методи навчання 

 

Демонстраційні 

приклади, частково-

пошуковий, 

моделювання, 

проектування, 

дослідницький 

Спеціальність: 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин: 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень: 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна II циклу) 

- - 

Лабораторні заняття: Форми поточного 

контролю 

 

Модульні контрольні 

роботи, індивідуальний 

проект, тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 2 

12 4 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

ІII 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

 аудиторне: 2 

 самостійна робота: 5 

64 80 

 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

Співвідношення 

аудиторних годин і годин 

СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 

Передумови навчання: 

сучасні інформаційні 

технології, програмування, 

3D проектування та 

моделювання, основи 

штучного інтелекту 

Мета і завдання навчання дисципліни: формування у студентів понять про сучасний стан 

та перспективи розвитку робототехніки; інтелектуальні робототехнічні системи, їх види та 

основні принципи їх функціонування. 

Програма навчальної дисципліни: Основні поняття робототехніки. Класифікація 

робототехнічних платформ, принципи їх функціонування. Принципи програмування 

робототехнічних систем на різних платформах. Інтелектуальні робототехнічні системи. 

Галузі використання робототехнічних систем. Перспективи розвитку робототехніки. 

Бібліографія: Інформаційні ресурси мережі Інтернет. 
Методичне забезпечення: демонстрація презентацій до лекцій, дистанційний курс. 
Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) - за заявою. 

Лектор: Струтинська Оксана Віталіївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

  



Опис начальної дисципліни ВВ2.2.07 

Програмування мобільних додатків 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузь знань: 

01 Освіта / Педагогіка 

Кількість кредитів 

3 ЄКТС 

Методи навчання 

Словесні (розповідь, 

бесіда, лекція); 

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація); 

Практичні  вправи, 

навчально-продуктивна 

праця). 

Самостійна робота 

студентів (лабораторна, 

виконання домашніх 

завдань). 

Спеціальність: 

014.09 Середня освіта 

(інформатика) 

Загальна кількість годин 

90 

Денна Заочна 

Освітній рівень: 

магістр 

Лекції: 

14 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

вибіркова (вибір з переліку, 

дисципліна II циклу) 

-  

Лабораторні заняття: 
Форми поточного 

контролю 

 

Модульне тестування 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2 

12 10 

Індивідуальна робота: 

Семестр 

IІІ 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 64 80 

Форма підсумкового 

контролю 

 

Залік 

(диференційований) 

 аудиторне: 4 год. 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 
 самостійна 

робота: 
2,9 год. 

Мова навчання – українська 

1/2,5 1/8 Передумови навчання: 

програмування 

Мета і завдання навчальної дисципліни – поглиблення знань студентів, які стосуються 

основних концепцій сучасних мов програмування для розробки мобільних додатків, 

формування у них систематичних компетентносте з теорії та практики сучасних мов 

програмування для розробки мобільних додатків. 

Програма навчальної дисципліни: Програмування під систему Android для початківців. 

Початок роботи і середовище розробки Android Bundle. Перший проект під Android. 

Інтерфейс. Програмування під систему IOS. для початківців. Початок роботи і середовище 

розробки. Перший проект під IOS. Інтерфейс. 

Бібліографія: 1) Усов В. А. Swift. Основы разработки приложений под iOS,2016 2) Рето 

Майер. Android. Программирование приложений для планшетных компьютеров и 

смартфонов, 2013. 

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) – за заявою. 

Зауваження: необхідні знання з прогамування. 

Лектор: Умрик Марія Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук. 

Факультет: інформатики. 

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 341, телефон: (044) 235-95-84 (86). 

 


