
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

УБС СТУДІЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ 

КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
УБС студія «Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник 

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 2 години - підготовка та захист 

індивідуального науково-дослідного 

завдання: підготовка реферату та 

презентації на задану 

тему, 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач 

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Менеджмент», «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська 

справа та страхування», «Право», 

«Інженерія програмного забезпечення» 



 

 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань та навичок щодо організації часу та 

підвищення власної продуктивності, формування навичок ефективної 

мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування, набуття 

комунікативного досвіду для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1.Міжособистісні усні комунікації в бізнесі 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності 

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми 

професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.  

Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. 

Поняття ділового спілкування. 

Права і обов’язки особи як члена суспільства, що ґрунтуються на цінностях 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації 

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як 

важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і 

тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до 

мовної поведінки під час публічного виступу. 

Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. 

Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. 

Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння 

слухати. 

Тема 3. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час 

безпосереднього спілкування. 

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види 

бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем.  

Етикет телефонної розмови. 

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем 

Наради, збори, переговори, дискусії як форми колективного обговорення. 

Мистецтво переговорів. Збори як форма прийняття колективного рішення. 

Нарада.  

Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує 

креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення 

проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».  

Змістовний модуль 2.Міжособистісні письмові комунікації в бізнесі 

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 



 

 

Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад 

реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до 

бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа. 

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-

інформаційні документи 

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. 

Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. 

Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.  

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. 

Довідка. Протокол, витяг з протоколу. 

Тема 7. Етикет службового листування 

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи 

листів.  

Тема 8. Перевірка на плагіат 

Поняття плагіату. Типи плагіату. Рерайт. Правила цитування. Академічна 

доброчесність. Визначення оригінальності авторського тексту. Показник 

унікальності і збігів.  

Способи перевірки тексту на унікальність. Програмне забезпечення 

перевірки текстів на плагіат. Advego Plagiatus та eTXT Антиплагіат. Онлайн 

сервіси перевірки на плагіат. 

Змістовний модуль 3. Тайм-менеджмент 

Тема 9. Природа часу 

Визначення часу як одного з основних понять фізики і філософії. Двояка 

природа феномену часу. Економічні функції, що виконує час.   

Предмет, об’єкт, мета, завдання, зміст, функції «Тайм-менеджменту» як 

навчальної дисципліни. Аналіз визначень тайм-менеджменту. Етапи розвитку 

тайм-менеджменту. 

Тема 10. Час як ресурс і ціль організації та особистості 

Визначення і значення часу. Властивості і види часу. Соціальний час. 

Особистісний час. Проблеми недоліку часу. Особливості часу як ресурсу. Поняття 

організаційної свідомості. Компетентність людини в часі.  

Закон часу як стратегічного ресурсу. Стратегії управління часом. Система 

управління часом. Основні підходи до управління часом. 

Тема 11. Цілеутворення й життєві пріоритети 

Визначення понять «мета» і «цілеутворення». Класифікація цілей. Система 

цілей: довгострокові, середньострокові і поточні цілі. Основні аспекти 

цілепокладання. Пошук і формулювання цілей. Цілепокладання і процес 

досягнення мети. Помилки цілепокладання. «Дерево цілей». 

Кількість і ступінь важливості цілей. Пріоритетність і термін досягнення 

цілей. Логічна підпорядкованість і гармонійність цілей. Раціональність і ступінь 

усвідомленості результату процесу цілепокладання. Деталізація і 

конструктивність цілей.  

Ключові сфери життя. Життєві цілі особистості. Основні цінності 

особистості. Підходи до життя: проактивний фокус, реактивний фокус. 

Визначення цінностей. 

SMART-технологія постановки цілей.  

Тема 12. Хронометраж: інвентаризація та аналіз часу 

Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. Алгоритм 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fadvego.ru%2Fplagiatus%2F&ei=2tq3U9KgH-W9ygPj_IDgBw&usg=AFQjCNGRwZPS6LKFvg8pd72sIyQqukBEbg&bvm=bv.70138588,d.bGQ
http://www.etxt.ru/antiplagiat/


 

 

інвентаризації людської діяльності. Методи інвентаризації і аналізу 

організаційного та індивідуального часу. 

Зміна способів управління часом за допомогою поточної карти та поточної 

діаграми. Аналіз часових витрат з використанням карт і графіків Ганта. 

Мережевий аналіз. ХронокартаГастаєва. Журнал часу. Органайзер як ТМ-

інструмент.  

Ментальні карти перешкод. Види перешкод досягнення цілей. Причини 

неефективного використання часу. Процедура самоаналізу використання 

робочого часу. 

Тема 13. Психологічні аспекти тайм менеджменту 

Індивідуальний, рольовий та соціальний тип тайм-менеджменту.  Цикл 

сучасного тайм-менеджменту. Критерії оцінки ефективності використання тайм-

менеджменту.  

Ціннісні орієнтири особистості. Життєва позиція особистості. Формування 

професійно-ділових якостей менеджера. Соціально-психологічні якості 

менеджера. 

Самомотивація до виконання запланованої дії. Типи особистості залежно від 

типу самомотивації. Бажання, потреба, необхідність. Лінь та рекомендації її 

подолання. Нагороди і покарання. Синдром «вигоряння»: види, причини, ознаки, 

профілактика. 

Задачі контролю. Контроль процесів і результатів. Прийняття рішень за 

відхиленнями. Самоконтроль процесу діяльності і результатів. Контроль дня. 

Етапи контролю. Метод «П’яти пальців» (за Л. Зайвертом). Способи оцінки 

власної ефективності. Використання карт контролю. Правила і помилки 

контролю. 

Тема 14.  Планування діяльності 

Зміст процесу планування. Функції планування. Сутність планування як 

функції управління організацією. Принципи планування. Порівняння організації 

часу з організацією простору. Перешкоди на шляху ефективного планування часу.  

Базові техніки планування і управління часом. Контекстне планування. 

Техніка планування «Кайрос». Піраміда Франкліна. Система управління часом Б. 

Франкліна. Списки справ (to do list). Метод хронометражу. Техніка Pomodoro. 

«Стратегічна картонка». Довгострокове і короткострокове планування. 

Результато-орієнтоване планування.  

Прийом «З’їдання слона». Прийом виконання справ «Швейцарський сир». 

Прийом виконання справ «Залиште гидливість, з’їжте жабу». Правила початку 

дня. Правила, що стосуються ходу дня. Графік працездатності. 

Саморозвантаження. 

Загальні рекомендації з організації режиму дня на основі біоритміки. 

Індивідуальний робочий стиль. Складання рамочного плану дня. 

Тема 15. Інструменти організації часу 

Механізми для управління часом. Емпіричний принцип Парето (20/80).  

Метод пріоритетного планування АВС (15/20/65). Оцінка. Тимчасові рамки. 

Техніка 4D. 

Пріоритети. Дж. Моргенстерн. Техніка SPACE. Метод Д. Аллена. Ведення 

картотеки. «43 папки». Метод попарного порівняння. Правила делегування 

завдань.  

Тайм-менеджмент із застосування програми Outlook. Аналіз витрат часу в 



 

 

Excel. «Мобільний офіс», кишеньковий комп’ютер, диктофон. Робота з 

електронною поштою. Evernote. Personal Efficiency Program (PEP) - методика 

особистої ефективності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання законів ефективної комунікації; що 

ґрунтуються на розумінні цінностей громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

РНД 2 Здобувач демонструє знання категоріального апарату, основні 

принципи, методи, техніки управління часом;  

РНД 3 Здобувач демонструє уміння влучно висловлювати думки для 

успішного розв’язання проблем і завдань у професійній 

діяльності;  

 РНД 4 Здобувач демонструє уміння моделювати спілкування з різними 

людьми і аудиторіями в професійній діяльності; вести дискусії, 

готувати та проголошувати промови різних типів, зберігаючи при 

цьому морально-культурні, наукові цінності суспільства, 

примножуючи його досягнення; 

РНД 5 Здобувач демонструє уміння оперувати засобами писемної 

професійної комунікації, зокрема, складати різні типи документів;  

РНД 6 Здобувач демонструє уміння розподіляти ресурси для  

ефективної самоорганізації; використовувати технології 

планування власного часу, принципи планування поточного дня 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

Рн02 

.Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та 

культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і 

дотримуватись їх в професійній діяльності. 

Рн16 

Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і 

випуску всіх видів програмної документації. до кваліфікаційної 

роботи. 

Рн23 
Вміти документувати та презентувати результати розробки 

програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації Л.2,3, ПР.2,3. 



 

 

Тема 3. Культура усного фахового спілкування Л.4, ПР.4. 

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем Л.5, ПР.5. 

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації Л.6, ПР.6. 

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні 

документи Л.7,8, ПР.7,8,9. 

Тема 7. Етикет службового листування. Тема 8. Перевірка на плагіат Л.9,10, 

ПР.10. 

Тема 9. Природа часу. Тема 10. Час як ресурс і мета організації та особистості 

Л.11, ПР.11. 

Тема 11. Цілеутворення й життєві пріоритети.Тема 12. Хронометраж: 

інвентаризація та аналіз часу Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Психологічні аспекти тайм менеджменту Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Планування діяльності Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Інструменти організації часу Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, публічні виступи, 

презентації, захист результатів виконання групових або індивідуальних завдань, 

підготовка есе,  колоквіум тощо);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань знання 

законів ефективної комунікації, як усної, так і писемної; категоріального апарату, 

основних принципів, методів, технік управління часом (РНД 1, РНД 2, РНД 4). 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам 

можливість закріпити навчальний матеріал та застосовувати теоретичні знання 

щодо реальних ситуацій. Практичні заняття укладено із застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, що передбачає актуалізацію теоретичного 

матеріалу, розв’язування завдань, що мають практичний характер, вимагають 

аналітичної роботи, уміння влучно висловлювати думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; моделювати спілкування 

з різними людьми і аудиторіями в професійній діяльності; вести дискусії; 

готувати та проголошувати промови різних типів; оперувати засобами писемної 

професійної комунікації, зокрема, складати різні типи документів (результати 

навчання РНД3 - РНД 5). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять, а також до виконання завдань як індивідуально, так і в 

командах для підготовки повідомлень, презентацій, публічних виступів, що 

дозволяє формуватиуміння розподіляти ресурси для ефективної самоорганізації; 

використовувати технології планування власного часу, принципи планування 



 

 

поточного дня тощо (РНД 4 – РНД 6). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Підсумковий контроль за навчальною дисципліною - диференційований залік.  

1.Форми поточного контролю під час навчальних занять: модульні контрольні  

роботи, публічні виступи, виконання індивідуальних завдань, оцінювання 

публічних виступів; участі у дискусії та обговоренні питань, які виносяться на 

практичні заняття тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати здобувач при вивченні дисципліни УБС 

студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання здобувачів за навчальною дисципліною 

УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Участь у обговоренні питань, які виносяться 

на практичні заняття, усні відповіді 
2 х 15 = 30 балів 

Написання текстів виступу, тез та виступ на 30 балів 



 

 

семінарі, науковій конференції, участь у 

дискурсі, укладання документів 

 

Виконання індивідуального завдання  20 балів 

Підсумковий контроль (тестування/ письмові 

завдання/ усне опитування) 
20 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Скибицька Л.І. Тайм-

менеджмент:навчальний посібник. 

К.:Кондор, 2009. 528 с.  

2. Шевчук С.В. Українська мова за 

професійним спрямуванням: підручник. К.: 

Алерта, 2010. 696 с.  

3. Дэвид Аллен. Как привести дела в 

порядок. Искусство продуктивности без 

стресса  GettingThingsDone: TheArtofStress-

FreeProductivity.  М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2011. 368 с. ISBN 978-5-91657-147-

9.  

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і 

культура спілкування: навчальнийпосібник. 

К.: Знання, 2006.  

5. Трейси Б. Тайм-менеджмент по 

БрайнуТрейси. Как заставить время 

работать на вас : учебное пособие. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2016. 302 с 

 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА ТА МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-

КОМУНІКАЦІЇ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-

комунікації 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, кафедра 

права та соціально-гуманітарних дисциплін 

Розробник 

Семко Н.М. доцент, к. філол. н., доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ЛННІ  «УБС» (керівник робочої групи); 

Гриців В. Б. к. пед. н., доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ЛННІ  «УБС; 

Була Н. Я. старший викладач кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ЛННІ  «УБС»; 

Шевченко В. І. к. філол. н.,, доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ХННІ  «УБС»; 

Потапенко Л. В. к. філол. н., доцент, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних дисциплін 

ЧННІ  «УБС»; 

Шевченко Н. О. к. філол. н.,, доцент кафедри 

економіки та управління ІБТБ  «УБС». 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-

LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
30 тижнів, 1-й та 2-й семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 12 кредитів ЄКТС, 360 

годин, з яких 120 годин становить контактна робота 

з викладачем (120 годин практичних занять), 236 

годин становить самостійна робота, 4 години 

індивідуальна робота 

атестація: диф. залік- 1 семестр,  

іспит- 2 семестр 

Мова викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм  

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, Банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

081 Право 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти мовленнєвої 

компетенції та її компонентів: лінгвістичної (лексика, граматика, семантика, 

фонетика, орфографія), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій; формування 

умінь та навичок професійного спілкування іноземною мовою на рівні незалежного 

користувача (В2), який забезпечує необхідну комунікативну спроможність у 

ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій формах; оволодіння новітньою 

фаховою інформацією з іншомовних джерел. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Загальномовний, країнознавчий і категорії буття 

Тема 1. Освіта та майбутня професія. Здобувачи опрацьовують текстовий матеріал 

та лексику, що дозволить їм при знайомстві вести бесіду та розповідати про себе, наш 

інститут та переваги навчання у ньому, вибір кар’єри та свою майбутню професію. 

Приділяється увага опрацюванню мовних моделей, необхідних для читання, 

розуміння та перекладу текстів з питань, що вивчаються. Узагальнення та активізація 

граматичної теми “Present Simple and Present Continuous Tenses. Stative Verbs”. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного 

діалогічного та монологічного мовлення та письма. 

Тема 2. Країнознавство. Вивчається ключова термінологія, необхідна для читання, 

розуміння, перекладу матеріалів та ведення бесіди з питань: Україна та її економіка; 

моє рідне місто, визначні місця Києва/ Львова/ Харкова/ Черкас; Велика Британія та її 

економіка. Узагальнення та активізація граматичної теми “Present Perfect and Present 

Perfect Continuous Tenses. Questions/ Question Tags”. На прикладах автентичних 

матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного мовлення 

та перекладу. 

Тема 3. Ділове та міжособистісне спілкування. Тема присвячена вивченню та 

опрацюванню мовних моделей, необхідних для спілкування у типових ситуаціях у 



 

 

ділових поїздках (готель, діловий ланч, ресторан). Узагальнення та активізація 

граматичної теми “Past Simple and Past Continuous Tenses. Used to…”. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного 

діалогічного та монологічного мовлення та письма. 

Змістовий модуль ІІ. Усне та письмове спілкування з міжнародними партнерами 

Тема 4. Ведення телефонних розмов. Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі 

та ключова термінологія, необхідні для ділового спілкування по телефону, а також 

мовленнєвий етикет спілкування по телефону. Узагальнення та активізація 

граматичної теми “Past Perfect and Past Perfect Continuous Tenses”. На прикладах 

автентичних матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та 

монологічного мовлення, перекладу та письма 

Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення. На прикладах 

автентичних матеріалів вивчаються види, структура, мовні аспекти та правила 

проведення презентації; вимоги до презентації цифрової інформації та до розробки 

наочного супроводу презентації. Узагальнення та активізація граматичної теми 

“Future Forms”. На прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички 

усного діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Тема 6. Письмове ділове спілкування. Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі 

та ключова термінологія, необхідні для письмового ділового спілкування. На 

прикладах автентичних матеріалів вивчаються стиль, типи, структура, зразки та 

правила написання ділових листів, e-mail та мемо. Здобувачи опрацьовують матеріал 

про роль комп’ютерів в діловому житті. Узагальнення та активізація граматичної 

теми “Nouns/ Articles”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення 

навичок усного діалогічного та монологічного мовлення та письма. 

Змістовий модуль IIІ. Міжнародне співробітництво та міжкультурне 

спілкування 

Тема 7. Проведення зборів, зустрічей та засідань. Вивчаються та опрацьовуються 

мовні моделі, ключова термінологія та правила поведінки, необхідні для проведення 

ділових зустрічей, зборів, засідань та мовно-культурологічний аспект проведення 

ділових зустрічей/ засідань з іноземними партнерами. Узагальнення та активізація 

граматичної теми “Infinitive/ -ing form/ Participle”. На прикладах автентичних 

матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного 

мовлення, перекладу та письма. 

Тема 8. Мистецтво ведення переговорів. Вивчаються та опрацьовуються мовні 

моделі, ключова термінологія та правила поведінки, необхідні для ведення 

переговорів. На прикладах автентичних матеріалів вивчаються наступні питання: 

види, етапи, правила та мовно-культурологічний аспект ведення переговорів. 

Узагальнення та активізація граматичної теми “Modal Verbs”. На прикладах 

автентичних матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та 

монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Тема 9. Особливості ділового міжкультурного спілкування. Вивчаються та 

опрацьовуються мовні моделі, ключова термінологія та правила поведінки, необхідні 



 

 

для ділового міжкультурного спілкування. На прикладах автентичних матеріалів 

вивчаються особливості ділового міжкультурного спілкування; Узагальнення та 

активізація граматичної теми “Infinitive/ -ing form/ Participle. Modal Verbs”. На 

прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та 

монологічного мовлення, перекладу та письма. 

 

Змістовий модуль ІV. Презентація індивідуальних проектів та обговорення  

самостійно прочитаної літератури. 

Тема 10. Індивідуальні проекти здобувачів. Здобувачи презентують індивідуально 

підготовлені проекти з тем, що вивчалися протягом семестру, обговорюють їх, та 

аналізують помилки відповідають на запитання. 

Тема 11. Обговорення самостійно прочитаної літераури. У процесі розповіді 

прочитаного текстового матеріалу здобувачи закріплюють мовні моделі, розвивають 

навички усного мовлення , дискусії. 

Змістовий модуль V. Заснування та ведення бізнесу 

Тема 12. Заснування та форми бізнесу. Вивчаються питання та ключова 

термінологія, необхідна для читання, розуміння, перекладу автентичних матеріалів та 

ведення бесіди з наступних питань: різні типи та форми бізнесу, їх переваги та 

недоліки; бізнес-план компанії; зміни у веденні бізнесу (аутсорсинг, диверсифікація, 

злиття та викуп компаній). Узагальнення та активізація граматичної теми “Adjectives/ 

Adverbs/ Comparisons”. Опрацьовуються граматичні моделі, удосконалюються 

навички усного діалогічного та монологічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема 13. Структура компанії. Вивчаються питання та ключова термінологія, 

необхідна для читання, розуміння, перекладу автентичних матеріалів та ведення 

бесіди з наступних питань: види організаційних структур компаній, типові відділи 

компанії. Узагальнення та активізація граматичної теми “Clauses/ Linking Words”. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного 

діалогічного та монологічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема 14. Працевлаштування. Вивчаються та опрацьовується мовні моделі, ключова 

термінологія та правила поведінки, необхідні для успішного працевлаштування. На 

прикладах автентичних матеріалів вивчаються наступні питання: структура та 

порядок оформлення документації, необхідної при працевлаштуванні (резюме, лист 

супроводу, рекомендаційний лист); структура співбесіди, незручні запитання під час 

співбесіди. Здобувачи проводять рольову гру «Співбесіда при працевлаштуванні», 

використовуючи вивчені мовні структури, та свої підготовані резюме, лист 

супроводу, рекомендаційний лист. Узагальнення та активізація граматичної теми 

“Passive Voice/ Causative Form”. На прикладах автентичних матеріалів 

удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного мовлення, 

перекладу та письма. 

 

Змістовий модуль VI. Менеджмент  

Тема 15. Менеджмент. На прикладах автентичних матеріалів здобувачи 



 

 

знайомляться з такими питаннями: поняття менеджменту, управлінські стилі та 

лідерство. Приділяється увага опрацюванню мовних моделей, необхідних для 

читання, розуміння та перекладу літератури з питань, що розглядаються. 

Узагальнення та активізація граматичної теми “Reported Speech”. Опрацьовуються 

граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, перекладу та 

письма. 

Тема 16. Менеджмент на межі культур. Вивчаються та опрацьовуються мовні 

моделі, ключова термінологія та правила поведінки, необхідні для менеджерів 

міжнародних компаній. Приділяється увага опрацюванню мовних моделей, 

необхідних для читання, розуміння та перекладу літератури з питань, що 

розглядаються. Узагальнення та активізація граматичної теми “Conditionals/ Wishes”. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного 

мовлення, перекладу та письма. 

Змістовий модуль VIІ. Маркетинг 

Тема 17. Маркетинг. Опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, 

необхідні для читання, розуміння та перекладу літератури з наступних питань: 

концепція маркетингу, маркетинговий мікс, продукти та бренди. Узагальнення та 

активізація граматичної теми “Emphasis/ Inversion”. Опрацьовуються граматичні 

моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, перекладу та письма. 

Тема 18. Реклама. Опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, необхідні 

для читання, розуміння та перекладу літератури з наступних питань: реклама, види 

реклами тощо. Узагальнення та активізація граматичної теми “Pronouns/ Possessives/ 

Quantifiers/ Demonstratives”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі 

удосконалення навичок усного мовлення, перекладу та письма. 

Змістовий модуль VIІІ. Презентація індивідуальних проектів та анотування 

фахової літератури 

Тема 19. Індивідуальні проекти здобувачів. Здобувачи презентують індивідуально 

підготовлені проекти з тем, що вивчалися протягом семестру, обговорюють їх, та 

аналізують помилки відповідають на запитання. 

Тема 20. Обговорення самостійно прочитаної літератури. У процесі розповіді 

прочитаного текстового матеріалу здобувачи закріплюють мовні моделі, розвивають 

навички усного мовлення , дискусії. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач: 

РНД 1 Володіє навичками усного мовлення: виступати з підготовленими 

презентаціями, доповідями, брати участь у бесідах, дискусіях на 

професійну тему, передавати в усній формі здобуту при читання 

інформацію. 

РНД 2 Володіє навичками аудіювання: розуміти на слух діалогічну та 

монологічну мову, розуміти інформацію в ході бесід, дискусій на 

побутову та професійну тему. 



 

 

РНД 3 Володіє навичками читання: розуміти автентичні тексти, пов’язані з 

навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і 

спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел. 

 РНД 4 Володіє навичками академічного письма: писати зрозумілі, 

деталізовані тексти різного спрямування (тези, доповіді, реферати та 

анотації), а також пов’язані з особистою та професійною сферами 

(заяву, резюме). Писати з високим ступенем граматичної коректності. 

РНД 5 Знає та розуміє корпоративні культури в конкретних професійних 

контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною. 

Застосовує міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного 

і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі. 

РНД 6 Знає та вміє функціонально використовувати лінгвістичні ресурси у 

продуктивних та рецептивних видах мовлення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

Рн02 

Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та 

культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і 

дотримуватись їх в професійній діяльності. 

Рн16 

Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і 

випуску всіх видів програмної документації. до кваліфікаційної 

роботи 

Рн23 

Вміти документувати та презентувати результати розробки 

програмного забезпечення. 

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Освіта та майбутня професія ПР.1, 2, 3 

Тема 2. Країнознавство ПР.4, 5, 6 

Тема 3. Ділове та міжособистісне спілкування ПР.7, 8, 9,10. 

Тема 4. Ведення телефонних розмов ПР.11, 12. 

Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення ПР.13, 14, 15, 16. 

Тема 6. Письмове ділове спілкування ПР.17, 18, 19 

Тема 7. Проведення зборів, зустрічей та засідань ПР.19, 20, 21. 

Тема 8. Мистецтво ведення переговорів ПР.22, 23, 24, 25. 

Тема 9. Особливості ділового міжкультурного спілкування ПР.26, 27. 

Тема 10. Індивідуальні проекти здобувачів ПР.28, 29. 

Тема 11. Обговорення самостійно прочитаної літератури ПР.30. 

Тема 12. Заснування та форми бізнесу ПР.31, 32, 33, 34, 35, 36. 

Тема 13. Структура компанії ПР.37. 

Тема 14. Структура компанії ПР.38, 39, 40, 41, 42. 

Тема 15. Менеджмент ПР.43, 44, 45, 46, 47 

Тема 16. Менеджмент на межі культур ПР.48, 49. 



 

 

Тема 17. Маркетинг ПР.50, 51, 52, 53. 

Тема 18. Реклама ПР.54, 55, 56 

Тема 19. Індивідуальні проекти здобувачів ПР.57, 58. 

Тема 20. Обговорення самостійно прочитаної літератури ПР.59, 60. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, когнітивний, 

ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, презентації, рольові 

та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в інтернеті, творчі 

завдання);  

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. практичні заняття (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, когнітивний, 

ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, презентації, рольові 

та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в інтернеті, творчі 

завдання);  

МН2. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

1-34 



 

 

дисципліни 
 

9.2 Методи оцінювання 

Форми підсумкового контролю за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою: 

1) у формі диф. заліку у 1 семестрі та 

2) у формі іспиту у 2 семестрі.  

Підсумковий контроль складається з семестрової контрольної роботи або екзаменаційного 

завдання. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, усне 

опитування, словникові диктанти, письмові завдання (складання ділових листів, резюме, 

творів, переказів, реферування та анотування статей), фронтальне опитування (переклад, 

переказ, діалог, дискусія), індивідуальні проекти, обговорення та взаємооцінювання 

здобувачами виконаних практичних завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах. 

Розподіл балів які може накопичувати здобувач при вивченні дисципліни «Професійна 

іноземна мова», наведено в таблиці . 

Модуль 1 (І семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Сум

а Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль № 

2 

Змістовий 

модуль № 3 

Змістовий 

модуль № 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 T6 T7 T8 T9 Т10 Т11 КР  

5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 10 30 100 

Модуль 2 (ІI семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Екзаме

н 

Сума 

Змістовий модуль 

№5 

Змістовий 

модуль № 6 

Змістовий 

модуль № 7 

Змістовий 

модуль № 8 

Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 КР 50 100 

2 3 5 3 2 5 5 5 5 15 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання 
ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Красюк Н. Д., Микитинець О. В. Business 
Communication: Negotiate Effectively. Contracts. 

Навч. посібник – К.: УБС, 2009. – 255с. 

2. Семко Н.М, Городецька Н.Г., Була Н.Я. English 

for Business Communication. Навчальний 

посібник: Ч.1. – К.: УБС НБУ, 2013. – 222с. 

3. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader 

(intermediate): Course Book. – Pearson Education 

Limited, 2004 – 176p. 

4. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader 

(intermediate): Practice File. – Pearson 

Education Limited, 2004 – 125p. 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«УБС СТУДІЯ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» (РІВЕНЬ А)» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
УБС студія «Банківська система» (рівень 

А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 2 години індивідуальні заняття, 

118 годин становить самостійна робота, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів знань теоретико-

методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, 

забезпечення стабільності її функціонування, а також регулювання та нагляду за 

банківською діяльністю. 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності 

Банки у системі фінансового посередництва. Поняття банківської діяльності 

та її генезис. Уявлення про сутність банку з позицій його історичного розвитку. 

Період зародження банку і банківської справи. Основні етапи розвитку банківської 

діяльності. 

Сутність банку: правовий та економічний підходи. 

Специфіка банківського бізнесу порівняно з іншими видами підприємницької 

діяльності. 

Взаємодія банківського і реального сектора економіки. 

Види банків, їх функції та основні принципи діяльності.  

Види інтегрованих формувань. Банківські об’єднання, їх характеристика, мета 

створення та особливості діяльності. 

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи 

Становлення та розвиток банківської системи України. Сутність банківської 

системи та її інституційна структура. Головні цілі банківської системи. Загальні та 

специфічні принципи побудови банківської системи. Функції банківської системи. 

Моделі банківських систем, їх переваги та недоліки. Роль банківської системи 

в економічному розвитку країни. Фактори, що впливають на організаційну 

структуру та правове регулювання банківської системи. Механізм державної участі в 

банківській системі. 

Банківські системи провідних зарубіжних країн. Становлення та розвиток 

банківської системи України, законодавче підґрунтя її формування. Етапи розвитку 

національної банківської системи.  

Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центрального банку у 

банківських системах різних країн 

Сутність центрального банку. Становлення і розвиток центральних банків. 

Характеристика організаційно-правових форм функціонування центральних банків 

світу. Функції, роль і статус центрального банку. Інституціональні характеристики 

розвитку центральних банків світу.  

Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці 

держави. Сутність та цілі грошово-кредитної політики, її інституційна основа. Типи 

грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики. 

Тема 4. Правові засади діяльності Національного банку України 

Особливості створення і становлення Національного банку України як 

центрального банку. Правові основи діяльності Національного банку України. 

Економічні засади діяльності та фінанси Національного банку України. 

Функції і завдання НБУ. Органи управління Національного банку України: 

Рада Національного банку України, Правління Національного банку України, Голова 

Національного банку України. Функції, строк повноважень, порядок призначення та 

звільнення з посади органів управління. Структура Національного банку України. 

Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку 

Сутність, цілі та принципи діяльності банків в умовах ринкової економіки. 

Види комерційних банків. Порядок створення банку. Механізм державної реєстрації 

банку. Ліцензування банківської діяльності.  

Типи організаційних структур у банках. Органи управління та контролю в 

банку. Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. Корпоративне 

управління в банках. Моделі корпоративного управління. Розвиток корпоративного 



 

 

управління в банках України. 

Сутність, види та методи реструктуризації банку. Заходи з фінансового 

оздоровлення банку. Реорганізація банків, її види та методи. 

Тема 6. Види банківських операцій 

Сутність банківських операцій. Види позабалансової діяльності банку. 

Банківські операції: класифікація та принципи проведення.  

Характеристика пасивних банківських операцій. Сутність, склад і 

характеристика ресурсів банку.  

Власний капітал: функції та структура. Порядок формування статутного 

капіталу. Резервний капітал та спеціальні фонди банку.  

Пасивні депозитні операції. Депозити, їх класифікація, характерні 

особливості. Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика банку та способи 

нарахування процентів. Фактори процентної ставки.  

Пасивні кредитні операції. Міжбанківські кредити: терміни та порядок 

використання. Кредити Національного банку України: види, вимоги, порядок 

здійснення. Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку.  

Пасивні інвестиційні операції. Емісія та продаж облігацій. 

Сутність та характеристика активних банківських операцій. Види активних 

банківських операцій. Кредитні операції банків. Інвестиційні операції банків. 

Платіжні операції з обслуговування платіжного обігу.  

Характеристика комісійно-посередницьких операцій банку.  

Тема 7. Валютні операції. Валютна політика та валютне регулювання 

Поняття валюти та її види. Здійснення розрахунків в іноземній валюті. 

Фінансування експортно-імпортних угод. Посередницькі операції банків з 

іноземною валютою. 

Сутність та елементи валютної політики. Повноваження НБУ – органу 

валютного регулювання. Сутність валютного курсу. Класифікація і характеристика 

методів регулювання валютного курсу. 

Формування золотовалютного резерву країни та управління ним. Платіжний 

баланс країни, його зміст та регулювання. Сутність внутрішнього та зовнішнього 

боргу. Обслуговування центральним банком внутрішнього та зовнішнього боргу. 

Тема 8. Банки на ринку банківських послуг 

Поняття ринку банківських послуг. Сучасні технології та фінансові інновації у 

банківській діяльності. 

Стратегії банку на ринку банківських послуг: фокусування та диференціація. 

Конкурентна перевага банку. Матриця М. Портера. 

Конкуренція на ринку банківських послуг. Засоби, об’єкти та суб’єкти 

конкуренції. Цінова та нецінова конкуренція. Конкурентоспроможність банку та її 

основні індикатори. Методика побудови карти конкурентних переваг банку. 

Консолідація в банківському секторі. Антимонопольне регулювання 

банківської діяльності. 

Тема 9. Ризики у банківській діяльності 

Сутність та джерела виникнення ризиків у банківській діяльності. 

Класифікація та характеристика банківських ризиків.  

Управління банківськими ризиками. Етапи процесу управління банківськими 

ризиками. Методи управління банківськими ризиками. Особливості управління 

кредитним, процентним, валютним ризиком та ризиком незбалансованої ліквідності. 



 

 

Формування резервів на покриття можливих ризиків від активних операцій. 

Роль власного капіталу у банківській діяльності. Основні методи оцінки 

власного капіталу банку. Економічний капітал банку.  

Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банках. 

Тема 10. Банківська система в умовах глобалізації 

Сутність та економічний зміст глобалізації банківської діяльності. Сфери 

міжнародного банківського бізнесу. 

Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах. Міжнародні банки. 

Сутність та переваги офшорного банківського бізнесу. Операції офшорних банків. 

Регулювання офшорного банківського бізнесу. Види офшорних банківських центрів.  

Взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями та їх вплив на 

національну банківську систему. МВФ: завдання, види та умови кредитування. 

Група Світового банку. Регіональні банки розвитку. 

Концентрація капіталу в банківській сфері. Іноземний капітал у банківській 

системі, його форми, переваги та ризики.  

Тема 11. Стабільність банківської системи 

Сутність стабільності банківської системи та системного ризику. Основні 

загрози стабільності банківської системи. Форми системного ризику. 

Відкритість та прозорість банківської діяльності, їх кількісні методи оцінки та 

роль у забезпечені стабільності банку та банківської системи. 

Ознаки проблемного та неплатоспроможного банку. Тимчасова адміністрація. 

Система гарантування вкладів фізичних осіб. Банкрутство банку: причини та 

наслідки. Банківська паніка.  

Системні банківські кризи. Антикризове управління банківською системою: 

сутність, види, інструменти. 

Тема 12. Державне регулювання банківської діяльності 

Необхідність та цілі державного регулювання банківської діяльності. 

Концепції банківського регулювання. Форми державного регулювання діяльності 

банків. Обов’язкові економічні нормативи діяльності банків.  

Банківський нагляд, його завдання та принципи організації. Проведення 

вступного контролю при ліцензуванні банківської діяльності. Безвиїзний 

банківський нагляд. Виїзне інспектування банків. Організація та розвиток 

банківського нагляду в зарубіжних країнах. 

Тема 13. Фінансовий моніторинг у банку 

Передумови створення та сутність системи фінансового моніторингу в 

Україні. Вимоги до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу. 

Система та суб’єкти фінансового моніторингу. 

Порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів у процесі фінансового 

моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому 

фінансовому моніторингу. 

Зупинення фінансових операцій. Завдання, функції та права спеціально 

уповноваженого органу. Порядок надання банком інформації спеціально 

уповноваженому органу. Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій та 

виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу. 

Порядок погодження призначення та звільнення відповідального працівника 

банку. 

Вимоги до правил фінансового моніторингу банківської групи. 

Міжнародне співробітництво у сфері фінансового моніторингу. 



 

 

Тема 14. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 

Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та його 

керівні органи. Участь у ФГВФО та порядок формування його коштів. Гарантії 

фонду та відшкодування коштів за вкладами.  

Регулятивна діяльність фонду: тимчасова адміністрація; ліквідація банків. 

Координація діяльності фонду з Національним банком України. Проблемний та 

неплатоспроможний банк. Критерії віднесення банку до проблемних та 

неплатоспроможних. Ліквідація банку.  

Зарубіжний досвід гарантування вкладів фізичних осіб. 

Тема 15. Фінансова безпека банківського сектору 

Сутність фінансової безпеки у банківському секторі. Ключові характеристики 

фінансової безпеки банків. Завдання фінансової безпеки банків. Загрози безпеки 

банків та їх види. Основні види зовнішніх загроз банківської діяльності. Основні 

види внутрішніх загроз банківської діяльності. Система забезпечення фінансової 

безпеки банків. Інструментарій забезпечення фінансової безпеки банківського 

сектору. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни : 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, 

концепцій функціонування банківської системи та її впливу на сталий 

розвиток держави. 

РНД 2 Здобувач демонструє вміння застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності, підвищує рівень своєї професійної підготовки. 

РНД 3 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст банківських 

операцій, їх принципи і призначення та отримує здатність прогнозувати 

майбутні наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь. 

РНД 4 Здобувач створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних шляхів 

розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах невизначеності. 

РНД 5 Здобувач вільно спілкується державною та іноземними мовами, 

використовує професійну термінологію. 

РНД 6 Здобувач застосовує уміння працювати в команді, розвиток емоційного 

інтелекту та потенціалу лідера. 

РНД 7 Здобувач  розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 

взаємозв’язки та динамічні відхилення в часі і за даними висновків 

узагальнює інформацію для одержання найбільш ефективного результату. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

ПР10 Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний 

аналіз об'єкта проектування. 

ПР24 Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних 



 

 

систем. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центрального банку у банківських 

системах різних країн. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Правові засади діяльності Національного банку України. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Види банківських операцій. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Валютні операції. Валютна політика та валютне регулювання. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Банки на ринку банківських послуг. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Ризики у банківській діяльності. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Банківська система в умовах глобалізації. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Стабільність банківської системи. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Державне регулювання банківської діяльності. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Фінансовий моніторинг у банку. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Л.14, 

ПР.14. 

Тема 15. Фінансова безпека банківського сектору. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розв’язок ситуаційних завдань; 

– стандартизовані тести; 

– індивідуальні та групові практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

завдань, стандартизовані тести);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, написання 

рефератів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань розвитку 

банківської системи, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти, а також сприяють розвитку в здобувачів критичного мислення через участь в 

дискусіях (РНД 1, РНД 3, РНД 5, РНД 7). Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають здобувачам можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами кейсів на 

основі реальних даних щодо функціонування банківських систем в різних країнах 

світу,  а також підготовку аналітично-оглядових завдань з банківської діяльності 



 

 

(результати навчання РНД 2, РНД4, РНД 6). Самостійне навчання сприяє підготовці 

до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах 

для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, 

участі в них тощо (РНД 1 – РНД 4, РНД 7). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, розв’язання задач, 

рекомендації до виконання ситуаційних завдань, рефератів; 

 обговорення та взаємооцінювання здобувачами виконаних практичних завдань, 

розв’язання задач, роботи в групах, індивідуальних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі диф. заліку.  



 

 

2. Проміжний контроль знань здобувачів (оцінювання роботи на практичних 

заняттях, розв’язання задач, тестування в системі Moodle, індивідуальних робіт 

тощо). 

 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

  

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), реферати, розв’язання задач 
40 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 10 балів 

Тестування (в системі Moodle) 2*10 балів = 20 балів 

Підсумковий контроль: диф. залік 30 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 

Інформаційн

е та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. Банківська система: навч. посіб. / П. М. Карась, Н. В. Приходько, О. 

В. Пащенко, Л. О. Гришина. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 292 с. 

2. Банківська система: Підручник / За ред. д.е.н. проф. С.К. Реверчука. 

– Львів, «Магнолія 2006», 2013. - 400 с. 

3. Крупка М.І., Пайтра Н.Г. та інші. Банківська система. Підручник / 

[за редакцією д.е.н., проф. Крупки М.І.]. – Львів : Видавничий центр 

ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 556 с. 

4. Кузнецова С.А. Банківська система: навч. посіб. / С.А. Кузнецова, 

Т.В. Болгар та ін. / за ред. С.А. Кузнецової. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – 400 с. 

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121–ІІІ від 

07.12.2000р. / Відомості Верховної Ради України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Про Національний банк України: Закон України вiд 20.05.1999 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Цифрова економіка 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 117 

годин становить самостійна робота, 3 

години атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних і практичних знань про 

цифрову економіку, її технічні нюанси та вплив на різні аспекти суспільного життя. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Тема 1 Цифрова економіка як господарська система і економічна 

дисципліна 

Інформація як економічне благо і фактор виробництва. Сутність інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ). Вплив ІКТ на глобалізацію світової економіки. 

Поняття цифрової економіки. Структура цифрової економіки. Суб'єкти, об'єкти та 

інститути цифрової економіки як системи. Цифрова економіка і економічне 

зростання. 

 

Тема 2 Причини і умови виникнення цифрової економіки 

Технологічний розвиток: історичні віхи і сучасність. Четверта промислова 

революція і інформаційна глобалізація. Основні характеристики і можливості 

інформаційної (мережевий) економіки. Вплив інформаційної економіки на учасників 

ринку. Цифрова економіка як подальший розвиток інформаційної (мережевий) 

економіки і нова стадія глобалізації. 

 

Тема 3 Технологічні основи цифрової економіки (частина 1. Хмарні 

обчислення, великі дані і інтернет речей) 

Рушійні сили цифровий трансформації. Розподілені обчислення і сховище 

даних (хмарне зберігання). Роль «великих даних» в прийнятті рішень в економіці та 

фінансах. Інтернет речей. 

 

Тема 4 Технологічні основи цифрової економіки (частина 2. Блокчейн і 

криптовалюта) 

Економічні основи технології розподілених реєстрів зберігання інформації 

(блокчейн). Переваги і проблеми застосування блокчейна. Криптовалюта: історія, 

класифікація та правове регулювання. Особливості системи Bitcoin. Перспективи і 

ризики застосування криптовалют в фінансовій системі держави. 

Тема 5 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 1. 

Промисловість) 

Трансформація промисловості в цифрову економіку. Кіберфізичні системи, 

технології PLM, 3D-друк. «Розумні» виробництва. 

Тема 6 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 2. Сільське 

господарство) 

Основні інноваційні рішення розумного сільського господарства. Точне 

землеробство. Економічні та екологічні аспекти технології точного землеробства. 

Розумні тваринницькі ферми. 

Тема 7 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 3. Енергетика 

та логістика) 

Використання «розумних» енергосистем. Реалізація блокчейн-проектів в 

енергетиці. Цифрова логістика: «розумні» контейнери і склади, дрони, безпілотні 

вантажні літаки та автомобілі. 

Тема 8 Торгово-економічна діяльність в умовах цифрової економіки 

Природа інформаційного товару: інформаційний продукт та інформаційна 

послуга. Розвиток систем електронних платежів. Інтернет банкінг. Види електронної 

комерції. Особливості угод в цифровому середовищі. Електронна (мобільна) торгівля. 

Бізнес в мережі Інтернет. Інтернет магазини. Зміни у взаєминах контрагентів на ринку 

в умовах інтернет-трейдингу. 

Тема 9 Фінансові технології в цифровій економіці 



 

Особливості сучасного ринку фінансових технологій. Цифрова трансформація 

фінансових послуг. Види та складові фінтеху. Вплив фінансових технологій на 

розвиток банківської сфери. Перспективи розвитку банківського сектора в умовах 

впровадження сучасних фінансових технологій. Цифровізація страхового ринку.  

Тема 10 Вплив цифрової трансформації на економіку. Цифрова безпека 

Трансформація внутрішнього і зовнішнього середовища бізнесу в умовах 

цифрової економіки. Характер конкуренції в цифрову економіку. Економічна 

ефективність в умовах цифрової економіки. Цифрові ризики. Проблеми цифрової 

безпеки. 

Тема 11 Розвиток трудових відносин в цифровій економіці 

Зміна характеру і типу трудової діяльності в умовах цифрової економіки. 

Децентралізація трудової діяльності в часі і просторі. Формування мережевих форм 

діяльності і горизонтальних структур взаємодії суб'єктів ринку праці. 

Тема 12 Функції держави в цифровій економіці 

Зміна ролі та функцій держави в цифрову економіку. Теоретичні аспекти 

електронного урядування. Інформаційні технології управління. Концепція 

«електронного уряду» в Україні. Електронні адміністративні послуги та інформаційна 

безпека в електронному урядуванні. Державні інформаційні ресурси. Електронна 

охорона здоров'я.  

Тема 13 Правове забезпечення переходу до цифрової економіки 

«Цифрове законодавство» України: Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки. Координаційна рада з розвитку цифрової 

економіки. Цифрова аджента Євразійського економічного союзу. Створення Єдиного 

цифрового ринку ЄС. 

Тема 14 Критерії оцінки рівня розвитку цифрової економіки 

Формування системи показників для рейтингової оцінки розвитку цифрової 

економіки. Основні індекси, що характеризують розвиток цифрової економіки в 

країнах світу. Проблема ефективності існуючих інструментів оцінки. 

Тема 15 Розвиток цифрової економіки в Україні 

Сучасний стан української ІТ-галузі. Парк високих технологій. Розвиток 

стартапів, бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів в Україні. Ринок ІТ-аутсорсингу в 

Україні. Українські R&D центри. Вплив глобалізації на формування цифрової 

економіки в Україні. Оцінка розвитку цифрової економіки в Україні. Можливості для 

України в рамках розвитку цифрової економіки. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач: 

РНД 1 демонструє знання основних понять, категорій, термінів цифрової 

економіки, ознайомлений з ключовими технологіями 4-ї технологічної 

революції та цифровими трендами 

РНД 2 демонструє розуміння специфіки функціонування складових цифрової 

економіки та вміння охарактеризувати сучасні тенденції розвитку 

цифрової економіки в Україні і соціальні та економічні наслідки новітніх 

технологічних трендів, вміння відслідковувати сучасні тренди у розвитку 

цифрових технологій у сфері економіки, освіти, науки, технологій та ін. 

РНД 3 демонструє вміння використовувати мобільні технології у розвитку 



 

технологічних проектів, використовувати цифрові технології в освіті, 

діловій сфері та повсякденному житті, професійно працювати із 

соціальними мережами, пошуковими системами та інтернет-сервісами 

РНД 4 розробляє етапи цифровізації бізнес-процесів із застосуванням сучасних 

релевантних технологій, володіє технологіями стартап-діяльності та 

трансферу технологій 

РНД 5 показує вміння володіти ключовими фінансовими технологіями (FinTex) 

РНД 6 показує вміння побудувати власну інформаційну безпеку та протистояння 

маніпулятивним технологіям, зможе будувати власну кар’єрну 

траєкторію, персональний бренд, імідж з урахуванням цифрової 

трансформації економічного та суспільного життя 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Рн03  Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

Рн07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

Рн24 .Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних 

систем. 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1 Цифрова економіка як господарська система і економічна дисципліна. Л.1, 

ПР.1. 

Тема 2 Причини і умови виникнення цифрової економіки. Л.2, ПР.2. 

Тема 3 Технологічні основи цифрової економіки (частина 1. Хмарні обчислення, 

великі дані і інтернет речей). Л.3, ПР.3. 

Тема 4 Технологічні основи цифрової економіки (частина 2. Блокчейн і 

криптовалюта). Л.4, ПР.4. 

Тема 5 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 1. Промисловість). Л.5, 

ПР.5. 

Тема 6 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 2. Сільське 

господарство). Л.6, ПР.6. 

Тема 7 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 3. Енергетика та 

логістика). Л.7, ПР.7. 

Тема 8 Торгово-економічна діяльність в умовах цифрової економіки. Л.8, ПР.8. 

Тема 9 Фінансові технології в цифровій економіці. Л.9, ПР.9. 

Тема 10 Вплив цифрової трансформації на економіку. Цифрова безпека. Л.10, ПР.10. 

Тема 11 Розвиток трудових відносин в цифровій економіці. Л.11, ПР.11. 

Тема 12 Функції держави в цифровій економіці. Л.12, ПР.12. 

Тема 13 Правове забезпечення переходу до цифрової економіки. Л.13, ПР.13. 

Тема 14 Критерії оцінки рівня розвитку цифрової економіки. Л.14, ПР.14. 



 

Тема 15 Розвиток цифрової економіки в Україні. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розв’язок ситуаційних завдань; 

– стандартизовані тести; 

– індивідуальні та групові практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

завдань, стандартизовані тести);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, написання 

рефератів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань розвитку 

цифрової економіки, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти, а також сприяють розвитку в здобувачів критичного мислення через участь в 

дискусіях (РНД 1, РНД 3, РНД 5, РНД 7). Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають здобувачам можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами кейсів на 

основі реальних даних щодо функціонування цифрової економіки, а також підготовку 

аналітично-оглядових завдань з цифрової економіки (результати навчання РНД 2, 

РНД4, РНД 6). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, 

а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 1 – РНД 4, 

РНД 7). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 2 (незадовільно) 35-59 



 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

- За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

- опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

- настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, розв’язання 

задач, рекомендації до виконання ситуаційних завдань, рефератів; 

- обговорення та взаємооцінювання здобувачами виконаних практичних завдань, 

розв’язання задач, роботи в групах, індивідуальних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі диф. заліку. 

2. Проміжний контроль знань здобувачів (оцінювання роботи на практичних заняттях, 

розв’язання задач, тестування в системі Moodle, індивідуальних робіт тощо). 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

  

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), реферати, розв’язання задач 
40 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 10 балів 

Тестування (в системі Moodle) 1*10 балів = 10 балів 

Підсумковий контроль: диф. залік 40 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 



 

10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

7. Шваб К. Четвертая промышленная революция : перевод с 

английского / Клаус Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017.- 

208с. 

8. Винья Пол Эпоха криптовалют. Как биткойн и блокчейн 

меняют мировой экономический порядок / Пол Винья, Майкл 

Кейси; пер. с англ. Э Кондуковой. – М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2017. – 432 с. 

9. Шмідт Е. Новий цифровий світ / Ерік Шмідт, Джаред Коен; 

пер. з англ. Г. Лелів. – Львів: Літопис, 2015. - 368с. 

10. Чишти С. Финтех : Путеводитель по новейшим финансовым 

технологиям Сюзан Чишти, Янош Барберис : Пер. с англ. – М.: 

Альпина Паблишер, 2017. – 343 с. 

11. Демерзель Е. Електронна освіта 2.0 [Електронний ресурс] / 

Едуард Демерзель – Режим доступу до ресурсу: 

http://sez.hiblogger.net/250057.html. 

12. Блажієвська Н., Береза Т. Електронний уряд та інформатизація 

органів державної влади, http://www.pravo.org.ua/word/50.doc 

13. Меморандум про створення та розвиток Національної мережі 

трансферу технологій NTTN державними та недержавними 

суб'єктами трансферу технологій від 19 січня 2010 року 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://nttn.org.ua/images/sait/Documents/memorandum3.pdf. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«УБС СТУДІЯ «ЛІДЕРСТВО ТА КОМАНДНА РОБОТА» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни УБС студія «Лідерство та командна 

робота» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробники Бурлакова I.A., д.псих.наук, доцент, доцент 

кафедри кібербезпеки та соціальних наук 

ІБТБ ДВНЗ УБС 

Возна Л.Б., к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних 

дисциплін, ЛННІ ДВНЗ УБС 

Колодій С.Ю., д.е.н., професор, професор 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій, ЧННІ ДВНЗ УБС 

Гаряга Л.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій, 

ЧННІ ДВНЗ УБС1 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 5-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 2 години підготовка та захист 

індивідуальної роботи, 118 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Гаряга Леся Олегівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

Статус дисципліни 
Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розвиток міжособистісної та управлінської 

компетентностей, шляхом розкриття сутності лідерства, методів формування 

командної роботи для розвитку лідерського потенціалу. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1 «Компетенції лідера» 

Тема 1. Сучасні концепції лідерства 

Моделі лідерства. П’ять рівнів лідерства. Лідер та керівник. В чому різниця? 

Навички притаманні лідерам. Сім підходів до лідерства. Етичні проблеми лідерства, 

етичні дилеми. Чотири групи лідерських якостей:  фізичні (приємна зовнішність, 

енергійність,.); психологічні (темперамент, агресивність, амбіційність, владність, 

незалежність, сміливість, самоствердження, завзятість, мужність); інтелектуальні 

(розум, логіка, пам’ять, інтуїція, ерудиція, проникливість, швидкість, 

концептуальність і послідовність мислення, прагнення до творчості, почуття гумору.); 

особистісні: (особисті та ділові). 

Тема 2. Лідерство та управління 

Принципи та методи управління. Форми влади. Підходи до управління. 

Причини невдач в управлінні. Від менеджера до лідера. Ситуаційне лідерство: 

адаптація власного стиля до потреб послідовників. Функції лідерства в організації та 

роль лідера в ініціюванні та впровадженні змін. Організаційні принципи роботи зі 

змінами. Психологія змін – як відбувається адаптація до змін на індивідуальному 

рівні. Опір змінам: методи робіт. Як лідери впливають на зміни у культурі 

організацій. 

Тема 3. Командне лідерство: сутність і принципи 

Суть команди – люди, об’єднані спільною метою. Переваги роботи в команді. 

Високоефективні команди. Якості, необхідні для створення ефективної та 

злагодженої команди. Складові ефективної комунікації. Надання та отримання 

зворотного зв’язку. Техніки для налагодження діалогу в команді. 

Тема 4. Розвиток командного потенціалу 
Мотивація командної роботи. Співвідношення індивідуальної та групової 

мотивації в команді. Технологія створення команди. Визначення усвідомлених і 

неусвідомлених цілей членів команди. Підбір кандидатів в команду. Робота членів 

команди над цілями. Соціометрія. Формування довіри в групі і єдності в команді. 

Формування цінностей в команді. Навчання команди технологіям роботи. Розвиток 

командної взаємодії. Згуртованість колективу. Довіра в команді.  Роль лідера у 

формуванні та розвитку команди. 

Тема 5. Життєві цикли команди: динаміка внутрішньокомандних процесів 

Основи командоутворення. Технологія створення команди. Принципи роботи 

команди. Вимоги до членів команди. Методи відбору співробітників у команду. 



 

«Протипоказання» роботи в команді. Динаміка успішності розвитку команди. Етап 

становлення. Етап успішного розвитку. Пошук. Розпад (альтернатива). Ріст 

(альтернатива). Особливості індивідуального розвитку членів команди. Фактори 

індивідуального розвитку членів команди: рівень адаптації до змін в умовах роботи та 

життя; мотивація, вплив лідера. Ролі в команді. 

Тема 6. Лідерство як фактор вирішення конфліктів в організації 

Джерела конфліктів і альтернативність співпраці. Алгоритм управління 

конфліктом. Типологія конфліктів та конфліктних особистостей. Деструктивний та 

розвиваючий конфлікти. Ознаки, рівні конфлікту. Методи вирішення конфліктів в 

командах. Самооцінка і стиль конфлікту. Життєва позиція і стиль конфлікту. 

Міжособистісне вирішення проблем. 

 

Змістовний модуль 2 «Здоров’язбереження лідера» 

Тема 7. Лідер і здоров’я 

Емоційне вигорання лідера. Усвідомлене управління здоров’ям. Формування 

здоров’язберігаючих компетентностей, зміцнення резервних можливостей лідера, 

формування навичок здорової поведінки. Теорія стадій зміни поведінки 

(Дж. Прохаська і К. Діклементе.). Психологічний портрет здорового лідера (по 

А. Маслоу). Що таке коефіцієнт життєвої енергії лідера (VQ). Техніки енергетичного 

дихання і медитації, методи релаксації, реабілітації та рекреації, підвищення 

працездатності та відновлення енергії в ритмі сьогодення. Програма професійного 

самозбереження. 

Тема 8. Лідерство і саморозвиток 

Типи природних лідерів. Типи лідерів в практиці національних ділових 

відносин. Типи лідерів в країнах з високорозвиненою економікою. Бажання діяти. 

Відповідальність. Почуття залученості. Самодисципліна. Як люди адаптуються до 

змін на індивідуальному рівні Розвиток лідерського потенціалу. Індивідуальне 

лідерство: мета і засоби. Ключові принципи мотивації. Концептуальна модель 

самоменеджменту ( «Модель 5 A’s» – на основі п’яти базових понять: «оцінювання» – 

«порада» – «згода» – «допомога» – «підтримка»).Вирішення проблем і індивідуальні 

зустрічі як інструмент розвитку. 

Тема 9. Лідерство як місія 

Організаційні бар’єри в керівництві. Культура – структура – поведінка. Свобода 

для діючих лідерів. Цінності, спілкування і свобода. Бачення. Створення атмосфери 

довіри. Трансформаційне лідерство. Що таке організаційна культура.  Джерела 

культури.  Як лідери змінюють культуру. Які принципи є головними в управлінні 

змінами на організаційному рівні. Основи self-branding. 

Тема 10. Емоційний інтелект. Емоційне лідерство 

Лідерство і емоційний інтелект. Розуміння компетенцій EQ: само-усвідомлення, 

самомотивація, саморегулювання, соціальне усвідомлення (емпатія) і управління 

стосунками (комунікативність). Чому це важливо для лідерства та командної роботи. 

Практика самоусвідомлення і саморегулювання Лідерство в складній і небезпечній 

ситуації. Лідерство і емпатія. Лідерство і здатність чути. Лідерство і впевненість. Як 

стати лідером в епоху змін. 

Тема 11. Якості особистості та  ресурси, які вимагає  життя в цифровому 

суспільстві 

Психологічна готовність людини до діяльності. Ситуативна готовність – як 

динамічний цілісний стан особистості. Засоби самомобілізаціі та регуляції власної 



 

поведінки: петля НОРД або цикл Бойла. Розвиток нейропластичности мозку 

(нейрогенез) для прийняття швидких і адекватних рішень ( алгоритм та вправи). 

Гейміфікація, як інструмент підвищення ефективності безпечної діяльності людини: 

основні принципи застосування. Логічні рівні зміни поведінки людини (піраміда 

Р. Ділтса). Соціально-психологічна компетентність лідера. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання теорії та концепції взаємодії людей в 

організації, включаючи питання мотивації, групової динаміки, 

командоутворення, комунікацій, лідерства та управління конфліктами 

РНД 2 Студент демонструє розуміння комунікаційних процесів в організації, 

основ ділового спілкування, принципи і методи організації ділових 

комунікацій 

РНД 3 Студент демонструє навички сучасних технологій ефективного впливу 

на індивідуальну та групову поведінку в організації 

РНД 4 Студент показує вміння аналізувати та використовувати особливості 

різних стилів лідерства 

РНД 5 Студент розробляє етапи розвитку  особистісного потенціалу: 

розвивати навички аналітичного і критичного мислення і розуміння; 

оцінювати ідеї та пропозиції; формулювати докази; робити висновки і 

узагальнювати аргументи; творчо генерувати нові ідеї 

РНД 6 Студент показує вміння розробляти критерії оцінки, використовувати 

сучасні підходи до діагностики лідерства та ефективності роботи 

команди 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР2 Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та 

культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і 

дотримуватись їх в професійній діяльності. 

ПР16 Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і 

випуску всіх видів програмної документації. до кваліфікаційної 

роботи. 

ПР23 Вміти документувати та презентувати результати розробки 

програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сучасні концепції лідерства. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Лідерство та управління. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Командне лідерство: сутність і принципи. Л.3, ПР.3. 



 

Тема 4. Розвиток командного потенціалу. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Життєві цикли команди: динаміка внутрішньокомандних процесів. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Лідерство як фактор вирішення конфліктів в організації. Л.6-7, ПР.6-7. 

Тема 7. Лідер і здоров’я. Л.8-9, ПР.8-9. 

Тема 8. Лідерство і саморозвиток. Л.10, ПР.10. 

Тема 9. Лідерство як місія. Л.11, ПР.11. 

Тема 10. Емоційний інтелект. Емоційне лідерство. Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 11 Якості особистості та  ресурси, які вимагає  життя в цифровому суспільстві. 

Л.14-15, ПР.14-15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

самопрезентації, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань лідерства та 

командної роботи, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, 

а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь у 

дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні 

заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних ситуаційних завдань на основі 

реальних даних управління в організації. Самостійне навчання сприяє підготовці до 

лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для 

підготовки презентацій, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 2 (незадовільно) 35-59 



 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «УБС студія «Лідерство 

та командна робота» – залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових, ситуаційних 

завдань, контрольних робіт, презентація та захист індивідуальної  роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «УБС 

студія «Лідерство та командна робота», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «УБС 

студія «Лідерство та командна робота» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 

1 

5 

Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 

2 

5 

Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 

3 

5 

Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 

4 

5 

Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 

5 

5 

Практичне заняття 6 5 Практичне заняття 

6 

5 

Практичне заняття 7 5 Практичне заняття 

7 

5 

Практичне заняття 8 5 Практичне заняття 

8 

5 

Практичне заняття 9 5 Практичне заняття 

9 

5 



 

Практичне заняття 10 5 Практичне заняття 

10 

5 

Практичне заняття 11 5 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 12 5 Індивідуальна 

робота  

20 

Практичне заняття 13 5 Тестування 15 

Практичне заняття 14 5   

Практичне заняття 15 5   

Індивідуальна робота 

1 

10   

Індивідуальна робота 

2 

15   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Сергеєва Л.М. Лідерство: навч. посіб. /  

Л.М. Сергеєва, В.П. Кондратьєва, М.Я. Хромей;  

за ред. Л.М. Сергеєвої. – Івано-Франківськ. 

«Лілея-НВ», 2015. – 296 с. 

2. Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг 

лідерських якостей та практичних навичок 

менеджера. Уроки видатних підприємців: навч. 

посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, 

В.В. Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 358 с.  

3. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, 

О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів; за ред. 

І. Ібрагімової. – К. : Проект «Реформа 

управління персоналом на державній службі в 

Україні», 2012. – 400 с. 

4. Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи 

менеджера: навч. посіб. / Л.І. Скібіцька. – К.: 

ЦУЛ, 2009. – 192 с. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗОД2 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (РІВЕНЬ А) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Інформаційні технології (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 
базується на знаннях, здобутих при вивченні 

шкільного курсу математики та інформатики 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Забезпечення необхідними знаннями та практичними навичками в галузі інформаційних 

технологій, зокрема надання: широкого бачення ролі та місця комп’ютерних технологій 

у різноманітних напрямах людської діяльності, науці та освіті; розуміння основ 

сучасних інформаційних технологій та тенденцій їх розвитку; навичок участі в розробці 

інформаційного середовища професійної діяльності; розуміння принципів побудови та 



 

функціонування обчислювальних систем, організації обчислювальних процесів на 

персональних комп'ютерах та їх алгоритмізацію, побудови простих інформаційних 

моделей, проведення аналізу отриманих результатів, застосування сучасних 

інформаційних технологій в професійної діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль І. Теоретичні основи інформаційних технологій 

Тема 1 . Теоретичні основи інформаційних технологій 

1. Витоки і еволюція розвитку інформаційних технологій.  

2. Інформаційні технології: понятійний базис, структура, складові, властивості, 

класифікація, інструментарій,  види. 

3. Поняття інформації та інформаційного процесу.  

4. Види інформації та одиниці її виміру та представлення.  

5. Економічна інформація та її властивості.  

6. Структуризація та формалізоване подання інформації.  

7. Методи класифікації та кодування економічної інформації. 

8. Поняття алгоритму, способи подання алгоритмів, основні алгоритмічні 

конструкції, побудова блок-схем алгоритмів.  

9. Одиниці вимірювання та зберігання даних. 

10. Огляд сучасних інформаційних технологій (Веб, мобільні, хмарні та ін). 

Тема 2. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій  

1. Технічні засоби інформаційних технологій. Загальна характеристика 

обчислювальної техніки. 

2. Аріфметичні та логічні основи  і принципи роботи обчислювальної техніки. 

3. Архітектура та основні функціональні характеристики сучасних персональних 

комп’ютерів. 

4. Периферійні пристрої персонального комп’ютера. 

5. Логічна схема і структура персонального комп’ютера.  

6. Основні компоненти персонального комп’ютера.  

7. Класифікація програмного забезпечення.  

8. Програмне забезпечення інформаційних технологій: поняття, класифікація. 

9. Системне програмне забезпечення: поняття операційної системи (ОС), основні 

складові структури та функції ОС, класифікація та вимоги до ОС.  

10. Компаративний аналіз та стислий огляд сучасних операційних систем (ОС 

Windows, Unix, OS/2, Linux, MacOS, IoS, Android).  

11. Характеристичні особливості прикладного програмного забезпечення.  

12. Системи і технології збереження даних: поняття, основні елементи, типи, 

пристрої, перспективні технології.  

13. Сучасні центри збереження та обробки даних (Data-центри). 

Змістовний модуль ІІ. Інформаційно-комунікаційні технології 

Тема 3.  Інтернет та мережеві технології 

1. Поняття протоколу, методи передавання, класифікація мереж, еталонна модель 

OSI (модель взаємодії відкритих систем).  

2. Топології комп’ютерних мереж.  

3. Мережеве обладнання і мережеве програмне забезпечення.  

4. Протоколи TCP/ IP і  FTP.  

5. Локальні комп’ютерні мережі, особливості їх побудови та існуючі архітектури, 

системні засоби обміну інформацією в локальних мережах.  



 

6. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет, її організація та структура. 

7. Доменна система імен та її структура (Domain Name System, DNS). 

WordWideWeb: основні поняття, принципи роботи, проблеми та майбутній 

розвиток.  

8. Електронна пошта. Навігація в WWW. Пошук інформації в Інтернеті. Пошукові 

сервери. Соціальні мережі. Хмарні технології. 

Тема 4. Інформаційна безпека та захисту інформації 

1. Поняття та основні складові інформаційної безпеки.  

2. Класифікація загроз та вразливостей.  

3. Огляд сучасних міжнародних стандартів з інформаційної безпеки.  

4. Методи і засоби захисту інформації та інформаційних технологій: організаційно-

правові; інженерно-технічні; криптографічні; програмні та програмно-апаратні.  

5. Особливості захисту інформації у відкритих системах.  

6. Технології захисту конфіденційної інформації від внутрішніх загроз IPC 

(Information Protection and Control): технологія контролю технічних каналів 

витоку інформації DLP (Data Loss Prevention); технології шифрування 

інформаційних носіїв в точках мережі; технологія контролю доступу до додатків, 

мережі і даним.  

7. Характеристика комп’ютерних вірусів та антивірусних програм захисту 

інформації.  

8. Технології резервного копіювання як засіб захисту інформації.  

9. Огляд програмних засобів резервного копіювання інформації.  

Тема 5. Інтернет речей  (Internet of things - IoT) та хмарні обчислювання (Cloud 

computing) 

1. Інформаційні технології: зміна балансу капіталізації в світі за останні 10 років.  

2. Приклади найбільш «дорогих» стартапів.  

3. Інтернет речей (IoT, Internet of Things): 4 промислова революція. Основні 

положення Інтернету речей: технологія міжмашинної взаємодії (machine-to-

machine, M2M).  

4. Інтернет всього. Елементи інтернету всього.  

5. Хмарні сервіси. Підключення непідключеного. Технологія айтрекинга.  

Змістовний модуль ІІІ. Інформаційні технології обробки електронної інформації 

Тема 6. Інформаційні технології обробки текстової інформації  

1. Системи обробки текстової інформації.  

2. Текстові редактори.  

3. Призначення та можливості текстових редакторів.  

4. Текстовий редактор. Текстовий процесор та його функції. Т 

5. Технології формування документів.  

6. Характеристика сучасних електронних систем документообігу. 

7. Документи: інструменти для редагування й оформлення документів. 

8. Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word .  

9. Робота з документами складної структури, поліграфічне оформлення тексту за 

допомогою шаблонів та стилів.  

Тема 7. Інформаційні технології обробки табличної інформації  

1. Системи табличного оброблення даних. Електронні таблиці.  

2. Основні відомості про табличні процесори.  

3. Технологія обробки табличної інформації: організація обчислень, базові операції 

роботи з даними, проміжні підсумки, зведені таблиці, аналіз даних, пошук 



 

рішень, графічне представлення результатів.  

4. Організація спільної роботи з таблицями у хмарах. Microsoft Excel для Windows: 

головне меню, панель інструментів, робота з файлами та аркушами, функції, 

діаграми, налаштування інтерфейсів програм на потреби користувача.  

Тема 8. Основи систем управління базами даних  

1. Основні поняття: основні поняття баз даних та управління ними; архітектура 

системи баз даних; вступ в реляційні бази даних; вступ в мову запитів SQL. 

2. Моделі даних. Реляційна модель бази даних, основи реляційної алгебри.  

3. Проектування баз даних: функціональні залежності, нормальні форми, загальна 

схема процедури нормалізації, семантичне моделювання (модель «сутність/ 

зв'язок», ER-моделі).  

4. Характеристика об’єктних, об’єктно-орієнтованих, багатовимірних, 

розподілених баз даних. 

5. Сховища даних: поняття, складові, види.  

6. Проектування структури сховищ даних.  

7. Інтеграція даних: проблеми, характеристики, методи, технології.  

8. Засоби створення  сховищ даних.  

9. Огляд сучасних систем управління базами та сховищами даних. 

10. Неструктуровані дані: спеціалізовані системи управління; технологія 

інтелектуального аналізу даних (data mining).  

11. Проблеми інтеграції обробки структурованих і неструктурованих даних. 

Тема 9. Основи офісного програмування 

1. Основи програмування: поняття алгоритму,  його властивості та засоби опису, 

програми, мови програмування.  

2. Етапи технологічного процесу написання програми.  

3. Технологія візуального програмування.  

4. Огляд сучасних систем програмування, що реалізують технологію візуального 

програмування. 

5. Макроси Microsoft Excel та технологія їх створення і виконання.  

6. Основи офісного програмування мовою Visual Basic for Applications (VBA).  

7. Інтерфейс редактора VBA: вікно проенкту (Project), властивості 

пректу(PropertiesWindows), перегляду об’єкутів (ObjectBrowser), редагування 

коду процедури, редагування форм (UserForm).  

8. Характеристика проекту VBA.  

9. Поняття об’єкту та об’єктної моделі.  

10. Властивості і методи об’єктів, синтаксис мови, типи даних.  

11. Оператори мови VBA та її керуючі конструкції.  

12. Об’єкти VBA Excel: Application, Workbook, Worksheet, Range, CommandBar, їх 

властивості та методи. 

13. Конструкція операторів With таForEach мовиVBA.  

14. Управління файлами за допомогою VBA.  

Тема 10.  Графічні, мультимедійні та веб-технології  уявлення інформації  

1. Комп’ютерна графіка. Мультимедіа. Анімація.  

2. Типи графіки, яка використовується у бізнесі.  

3. Графічні послуги локальних мереж.  

4. Поняття WEB-дизайну.  

5. Характеристика інструментів WEB-дизайну: графічні редактори, мова 

гіпертекстової розмітки HTML.  



 

6. Створення WEB-документів на мові гіпертекстової розмітки HTML: завдання 

заголовків документів, заголовків розділів документів, абзаців, з’єднання з 

іншими документами.  

7. URL – Uniform Resource Locator.  

8. Звернення до певних розділів інших документів.  

9. Створення внутрішніх та зовнішніх гіперпосилань.  

10. Додаткові можливості форматування: списки, нумеровані та марковані списки, 

списки визначень, вкладені списки.  

11. Створення авторського стилю редагування: цитати, адреси, стилі, переривання 

рядка, горизонтальні лінії, внутрішні та зовнішні малюнки, звуки та 

мультиплікація, накладення різних стилів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Знати базові теоретичні відомості про сучасні інформаційні технології, 

апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій. 

РНД 2 Знати основні принципи, методи, програмні і технічні засоби обробки 

інформації (збір, систематизація, зберігання, передача, обробка); способи 

отримання професійно значимої  інформації; 

РНД 3 Вміти використовувати  Інтернет та мережеві технології в професійній і 

в інших сферах людської діяльності  

РНД 4 Вміти захищати персональну інформацію від комп’ютерних вірусів та 

несанкціонованого доступу, володіти основними принципами 

інформаційної безпеки 

РНД 5 Вміти використовувати  інструментальні інформаційні системи та 

інформаційно-комунікаційні технології 

РНД 6 Вміти застосовувати інформаційні технології обробки текстової та 

табличної інформації 

РНД 7 Знати і застосовувати  на практиці основи систем управління базами 

даних, створювати структуру баз даних, форми, запити, звіти 

РНД 8 Вміти вирішувати професійних завдання з використанням сучасних 

інформаційних систем та технологій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН01 Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і 

знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 

РН18 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, 

зберігання та передачі даних. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні основи інформаційних технологій Л1 

Тема 2 . Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій Л2 

Тема 3 .  Інтернет та мережеві технології Л3 



 

Тема 4.  Інформаційна безпека та захист  інформації Л4 

Тема 5. Інтернет речей  (Internet of things - IoT) та хмарні обчислювання (Cloud 

computing) Л5 

Тема 6. Інформаційні технології обробки текстової інформації  Л5 

Тема 7. Інформаційні технології обробки табличної інформації  Л6, Л7, Л8, Л9,  Пр1, 

Пр2, Пр3, Пр4, Пр5, Пр6, Пр7 

Тема 8.  Основи систем управління базами даних  Л10, Л11, Л12, Л13, Пр8, Пр9, Пр10, 

ПР11, ПР12, ПР13 

Тема 9.  Основи офісного програмування Л14,Пр14 

Тема 10.  Графічні, мультимедійні та веб-технології  уявлення інформації Л15, Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, 

а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 



 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

4.1. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною "Інформаційні технології 

(рівень А)”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт 

тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

"Інформаційні технології (рівень А)”, наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною "Інформаційні 

технології (рівень А)” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  



 

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1 Основна література 

1. Вовкодав О.В., Ліп’яніна Х.В. Сучасні 

інформаційні технології: Навч. Посібник. – 

Тернопіль, 2017. –500 с. 

2. Інформатика: Excel та Basic for Application: 

навч. посібн./ Лопотко О.В. рекомендовано МОН 

України. – К.: Вид-во „Каравела”, 2018. – 272 с. 

3. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та 

задач алгоритмізації та програмування: 

навч.посіб./ Т.П. Караванова. – Шепетівка: ПП 

„Шестопалов С.А.”, -2017. – 152 с. 

4. Павлиш, В. А. Основи інформаційних 

технологій і систем [Текст] : навч. посібник / В. 

А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2013. – 500 с. – На укр. яз. – ISBN 

978-617-607-440-3. 

6.2. Додаткова література 

5. Апатова Н.В. Інформатика для економістів: 

підручник / Н.В. Апатова, О.М. Гончаренко, 

Ю.Ю. Дюлічева. – Київ. – ЦУЛ, 2011. – 456 с. 

6. Білан Б.С., Карпович І.М. Інформатика 

та інформаційні технології: навч.посіб. – Рівне: 

НУВГП, 2010. - 197 с.  

7. Економічна інформатика: Навчальний 

посібник/Григорів В.С., Маханець Л.Л., 

Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., 

Верстяк А.В. – Чернівці: Книги ХХІ, 2008. 

– 484 с. 

8. Кравчук, Г. Т. Інформаційні технології у 

системі підготовки фахівців банківської справи 

вищими навчальними закладами монографія / 

Г. Т. Кравчук.- К. : УБС НБУ, 2013. - 251 с.  
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРОГРАМУВАННЯ (РІВЕНЬ А – АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ)  

  

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Програмування (Рівень А – Алгоритми та 

структури даних) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Андрієнко В.О., к.т.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
17 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Одержання студентами знань з області розробки алгоритмів та програмування. 

Оволодіння такими знаннями дозволить реалізовувати задачі автоматизації обробки 

інформації, автоматизації керування об'єктами за допомогою комп'ютерної техніки. 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Типи та прості структури даних  

Тема 1. Типи даних  

Основні терміни. Базові типи даних. Абстрактні типи даних. Особливості типів даних.   

Тема 2. Прості структури даних 

 Вимоги та особливості структур даних. Масиви. Записи. Рядки. Множини. 

Представлення масивів, записів, множин та рядків. Файли та послідовності.     

Тема 3. Абстрактні типи даних  

Список. Стеки. Черги. Відображення.   

 

Змістовий модуль 2. Складні структури даних  

Тема 4. Дерева 

Основні терміни. Види реалізації дерев. Двійкові дерева. Бінарні дерева.  Навантажені 

дерева. Збалансовані дерева. Поняття лісу.     

Тема 5. Орієнтовані графи 

Основні терміни. Представлення орієнтованих графів. Задача знаходження 

найкрайчайшего маршруту.  Обхід орієнтованих графів. Орієнтовані ациклічні графи.  

 Тема 6. Неорієнтовані графи 

Основні терміни. Остовні дерева мінімальної вартості. Обхід неорієнтованих графів.  

Змістовий модуль 3. Сортування та алгоритми 

Тема 7. Алгоритми сортування 

Алгоритми сортування вибором. Алгоритми сортування обміном. Алгоритми 

сортування бульбашками. Швидкі алгоритми сортування. Пірамідальна сортування. 

Порівняння часу алгоритмів сортування. 

Тема 8. Алгоритми пошуку 

Алгоритм лінійного пошуку. Алгоритм двійкового пошуку. Алгоритм 

інтерполяційного пошуку. Алгоритми семантичного пошуку у текстах. Рекурсивні 

алгоритми. Чисельні алгоритми.  

Тема 9. Представлення та аналіз алгоритмів 

Нотації формального представлення алгоритмів. Оцінка ефективності алгоритмів. 

Аналіз рекурсивних алгоритмів. Елементи алгоритмічних мов.   

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання про основи побудови операційних 

систем, їхньої архітектури, вимоги до них, історію їх розвитку і 

сучасні підходами до їх реалізації 

РНД 2 Здобувач демонструє знання про методи і алгоритми керування 

локальними ресурсами комп’ютера: процесором, пам’яттю, 

розділюваними ресурсами 

РНД 3 Здобувач демонструє знання про принципи реалізації файлових систем 

РНД 4 Здобувач вміє вирішувати проблеми реалізації мережних функцій 

операційних систем, організації віддаленого виклику процедур і 

розподілених файлових систем  



 

РНД 5 Здобувач вміє користуватися сучасними операційними системами 

Linux та Windows 

РНД 6 Здобувач вміє формулювати вимоги до операційної системи для 

вирішення певних прикладних завдань 

РНД 7 Здобувач вміє здійснювати базові настроювання клієнтських 

операційних систем 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 6 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

РН 7 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

РН 13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

РН 18 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, 

зберігання та передачі даних. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Типи даних  Л.1, ПР.1 

Тема 2. Прості структури даних Л.2, ПР.2 

Тема 3. Абстрактні типи даних Л.3-4, ПР.3-4 

Тема 4. Дерева Л.5-6, ПР.5-6 

Тема 5. Орієнтовані графи Л.7-8, ПР.7-8. 

Тема 6. Неорієнтовані графи Л.9, ПР.9. 

Тема 7. Алгоритми сортування Л.10-11, ПР.10-11. 

Тема 8. Алгоритми пошуку Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 9. Представлення та аналіз алгоритмів Л.14-15, ПР.14-15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 



 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Програмування (Рівень 

А – Алгоритми та структури даних)» – екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 



 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Програмування (Рівень А – Алгоритми та структури даних)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Програмування (Рівень А – Алгоритми та структури даних)» та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо: 

1*6 балів = 6 балів – 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа - та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = 

программы / Е.Вирт. – М.: Мир, 2016. – 406 с.  

2. Кнут Д. Искусство программирования для 

ЭВМ. Т.3. / Д.Кнут.– М.: Мир, 2015, – 844 с.  

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / 

Н.Вирт. – М.: Мир, 2014. – 360 с.  

4. Проценко В.С. Техника программирования 

/В.С.Проценко – К.: Вища школа, 2016.  

– 421 с. 

 

 

   



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МАТЕМАТИКА (РІВЕНЬ А – ВИЩА МАТЕМАТИКА)  

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Математика (Рівень А – Вища математика) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Касярум Я.О., к.п.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування системи базових математичних знань та практичних навичок для 

розв'язування задач професійної діяльності, розвиток аналітичного мислення та 

навичок моделювання соціально-економічних та технічних задач. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Змістовий модуль 1.  

Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

 

Тема 1. Предмет  і методи вищої математики. Елементи теорії матриць та 

визначників 

Структура дисципліни та її місце у підготовці економіста. Поняття матриці. Дії з 

матрицями. Визначник матриці. Мінор та алгебраїчне доповнення визначника. 

 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

Основні поняття та означення. Розв’язування системи n лінійних рівнянь з n 

евідомими. 

Поняття системи m рівнянь з n невідомими та запис її у матричній формі. 

Сумісність і несумісність, визначеність і невизначеність системи рівнянь. Ранг 

матриці, його властивості та обчислення.  

   

Тема 3. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії 

Поняття рівняння лінії на площині. Загальне рівняння прямої та його 

дослідження. Кут між двома прямими, умови паралельності і перпендикулярності 

прямих. Загальні та канонічні рівняння ліній 2-го порядку на площині. Рівняння 

площини у просторі. Рівняння прямої у просторі.  

Змістовий модуль 2. 

Основи математичного аналізу 

Тема 4. Елементи теорії границь функції однієї змінної 

Границя функції у точці та нескінченності. Основні теореми про границю 

функції Поняття неперервності функції в точці і на проміжку. Точки розриву функції 

та їх класифікація. Властивості неперервних функцій на проміжку.  

 

Тема 5. Диференціальне числення функцій однієї змінної   

Означення похідної функції. Правила диференціювання. Похідні вищих 

порядків. Правило Лопіталя для розкриття невизначеностей при обчисленні границь. 

Означення диференціала функції та його геометричний зміст.  

 

Тема 6. Основні поняття функцій багатьох змінних 

Поняття функції двох і більшого числа змінних та їх інтерпретація в 

економічному аналізі. Область визначення та область значень функції, графічне 

зображення функцій багатьох змінних. Лінії рівня функції багатьох змінних та їх 

економічне тлумачення. Поняття границі функції багатьох змінних та основні 

теореми про границі. Поняття неперервності функції та властивості неперервних 

функцій в точці та в області.  

 

Тема 7. Диференційованість функції багатьох змінних  



 

Частинний і повний прирости функції багатьох змінних та їх економічне 

тлумачення.      Частинні похідні функції багатьох змінних та їх геометричне тлу-

мачення. Повний диференціал функції багатьох змінних, його геометричний зміст та 

застосування до наближених обчислень. Похідна за напрямом та градієнт функції 

багатьох змінних. Частинні похідні та диференціали вищих порядків функції багатьох 

змінних. 

 

Тема 8. Екстремум функції багатьох змінних 

Локальний екстремум функції багатьох змінних, необхідна та достатня умови 

екстремуму. Дослідження функції багатьох змінних на екстремум. 

 Умовний екстремум функції багатьох змінних і метод Лагранжа його 

дослідження. Найбільше і найменше значення функції багатьох змінних у замкненій 

множині. 

Частинні еластичності функції та їх економічна сутність. 

 

Тема 9. Інтегральне числення  

Первісна функції та невизначений інтеграл. Методи обчислення невизначених 

інтегралів. Визначений інтеграл: означення, властивості, обчислення. Застосування 

визначеного інтеграла. Поняття про невласні інтеграли.  

 

Змістовий модуль 3. 

Диференціальні рівняння. Числові та функціональні ряди.  

Елементи фінансової математики і математичної економіки 

 

Тема 10. Диференціальні та різницеві рівняння 

Поняття диференціального рівняння першого порядку, його частинного і 

загального розв’язку. Задача Коші. Поняття диференціального рівняння другого 

порядку, його частинного та загального розв’язків. Лінійне однорідне диференціальне 

рівняння другого порядку та властивості його розв’язків.  

 

Тема 11.  Ряди та їх застосування 

Поняття числового ряду та його суми. Необхідна ознака збіжності числового 

ряду. Еталонні ряди: ряд геометричної прогресії і гармонійні ряди. 

Ознака порівняння і ознака Даламбера збіжності числового ряду з додатними 

членами. Узагальнений гармонійний ряд. Знакозмінні ряди (теорема Лейбніца) та умови 

їх збіжності.  

 

Тема 12. Елементи фінансової математики та математичної економіки 

Прості та складні відсотки та обчислення нагромадження. Номінальна та 

ефективна відсоткові ставки. Теперішня вартість. Дисконтування за простою і 

складною відсотковими ставками. Задача максимізації корисності. Функції 

попиту Вальраса. Функція корисності. 



 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання основних понять, означень, теорем,  

закономірностей та властивостей основних розділів вищої математики 

РНД 2 Здобувач демонструє уміння будувати математичні моделі 

економічних і технічних задач та розв’язувати їх засобами вищої 

математики;  

РНД 3 Здобувач демонструє вміння застосовувати інструменти вищої 

математики для вирішення практичних завдань; 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння абстрактно мислити та формалізувати 

поставлену перед ним задачу; 

РНД 5 Здобувач демонструє вміння самостійно обирати коректні варіанти 

розв’язування задач; 

РНД 6 Здобувач демонструє уміння тлумачити отримані результати 

досліджень для прийняття управлінських рішень, використовуючи 

математичний апарат 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН05 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

РН19 Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації 

програмного забезпечення. 

РН20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного 

забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет  і методи вищої математики. Елементи теорії матриць та визначників 

Л.1, ПР.1 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь Л.2, ПР.2 

Тема 3. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії Л.3, ПР.3 

Тема 4. Елементи теорії границь функції однієї змінної Л.4, ПР.4 

Тема 5. Диференціальне числення функцій однієї змінної  Л.5-6, ПР.5-6. 

Тема 6. Основні поняття функцій багатьох змінних Л.7, ПР.7. 

Тема 7. Диференційованість функції багатьох змінних Л.8, ПР.8. 

Тема 8.. Екстремум функції багатьох змінних Л.9, ПР.9 

Тема 9. Інтегральне числення  Л.10, ПР.10. 

Тема 10. Диференціальні та різницеві рівняння Л.11-12, ПР. 11-12 

Тема 11.  Ряди та їх застосування Л. 13, ПР. 13  



 

Тема 12. Елементи фінансової математики та математичної економіки Л. 14-15, ПР 

14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також 

роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 
2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

1-34 



 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „Програмування (рівень 

С - Основи  прогр. Людинно-машинна взаємодія)”– залік. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

„Програмування (рівень С - Основи  прогр. Людинно-машинна взаємодія)”, 

наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 „ Математика (Рівень А – Вища математика)” та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо: 

1*6 балів = 6 балів – 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 



 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища 

математика для економістів. – Київ: ЦУЛ, 2002. 

2.  Бугір М.К.. Математика для економістів. 

Навч. посібник.– К.: Альма Матер, 2003. 

3.  Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища 

математика. Навч. посібник: У 2-х ч. – К.: 

КНЕУ, 2001. – Ч.1; 2002 – Ч.2. 

Допоміжна 

4. Васильченко І.П. Вища математика для 

економістів. – Вид-во "Знання", 2002. 

5. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко 

М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового 

аналізу. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. 

6. Четыркин Е.М. Финансовая математика: 

Учебник. – 5-е изд., испр. – М.: Дело 2005. 

 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГОД5  «МАТЕМАТИКА (РІВЕНЬ В- ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА)» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
 «Математика (рівень В- Дискретна 

математика)» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робота, 

атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Математика (рівень 

В- Дискретна математика)» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Математика 

(рівень А – Вища математика)» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

– формування базових знань з основ теорії множин та відношень, комбінаторного 

аналізу, теорії графів та дерев, основ теорії кодуванні, теорії скінчених автоматів, 

теорії формальних граматик, алгебри, логіки  висловлювань та логіки предикатів. 

– формування знань та навичок щодо створення математичних моделей; 

– виробити вміння самостійно вивчати навчальну літературу з математики та 

прикладних питань; 

– дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших дисциплін; 

сприяти розвитку аналітичного мислення. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теорія множин та відношень. 

Тема 1. Множини, операції над множинами.  

Визначення множини та підмножини. Способи завдання множин.  Аксіоми теорії 

множин. Універсум та порожня множина. Операції над множинами.  Діаграми 

Ейлера-Венна. Потужність множин.  Порівняння потужностей. 

Тема 2.  Декартів (пряий) добуток множин 

Декартів добуток множин. Відповідність. Обернена відповідність, композиція 

відповідностей. Властивості відповідностей: всюди визначеність, 

функціональність, сюр’єктивність, ін’єктивність. Взаємно однозначна 

(бієктивна) відповідність 

Тема 3. Функції і відображення. 

Способи завдання функцій. Типи відображень. Образи і прообрази. Композиція 

відображень. 

Тема  4. Відношення та їх властивості. 

Відношення та їх властивості. Види відношень: еквівалентності, порядку.  

Операції над відношеннями. Властивості бінарних відношень. Відношення 

часткового порядку 

Змістовний модуль 2. Комбінаторний аналіз. 

Тема  5. Основні правила комбінаторного аналізу. Розміщення та 

сполучення. Перестановки. 

Правило суми. Правило добутку. Розміщення. Сполучення. Перестановки. 

Тема  6.  Генерування перестановок, сполучень та розбиттів множини. 

Генерування перестановок. Алгоритм побудови лексикографічно наступної 

перестановки. Генерування сполучень. Алгоритм побудови лексикографічно 

наступного сполучення. Генерування розбиттів множини. 

Тема 7.  Біном Ньютона. Рекурентні співвідношення. 

Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Трикутник Паскаля. 

Метод рекурентних співвідношень. Метод твірних функцій. 

Змістовний модуль 3.  Математична логіка. Логіка  висловлювань. Логіка 

предикатів. 

Тема 8. Логіка висловлювань.  Закони логіки висловлювань. Нормальні 

форми. 

Основні означення. Формули, логічні операції. Інтерпретація формул логіки 

висловлювань. Рівносильність формул. Побудова таблиць істинності. Закони 

логіки висловлювань.  Нормальні форми – КНФ, ДНФ. 

Тема  9. Логіка предикатів.  

Предикат. Формули логіки предикатів. Приклади висловлювань, одержаних 

згідно з означенням формули логіки першого ступеня. 



 

Тема 10 . Закони логіки предикатів. Правила виведення у численні 

предикатів. 

Основні закони логіки предикатів. Універсальна конкретизація. Універсальне 

узагальнення. 

Тема  11.  Булеві функції. Спеціальні форми подання булевих функцій. 

Мінімізація булевих функцій. 

Означення булевої функції. Реалізація функцій формулами. Знаходження 

диз‘юнктивної нормальної форми, кон‘юктивної нормальної форми. 

Знаходження ДДНФ, ДКНФ. 

Змістовний модуль 4. Теорія графів. Дерева. 

Тема 12. Основні поняття теорії графів.  

Означення графів. Способи задання графів. Степені вершин графів. Різновиди 

графів. Ізоморфізм. Операції над графами.  

Тема 13. Графи і бінарні відношення. 

Шлях у графі. Ланцюги і цикли. Зв’язність графів. Метричні характеристики 

графа: відстань, ексцентриситет, радіус, діаметр. 

Тема 14. Дерева 

Означення дерева. Властивості дерев. Циклові ребра і перешийки. Цикломатичне 

число. Кістякове дерево графа. Остов найменшої ваги. Бінарні дерева та їх 

застосування. 

Тема 15. Ейлерові та Гамільтонові графи. 

Критерії планарності. Ейлорів цикл у графі. Алгоритм Флері. Гамільтонів цикл у 

графі.  

Тема 16. Орієнтовані графи. 

Правильне розфарбування. Хроматичне число. Хроматичні числа деяких графів. 

Хроматичні поліноми. Практичні задачі, що зводяться до задачі розфарбування. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Вміти виражати множини різними способами, виконувати найпростіші 

операції над множинами, використовувати діаграми  Ейлера-Венна,  

знаходити булеан множини. 

РНД 2 Знати і розуміти типи відображень,   відношення, опис, основні 

властивості відношень 

РНД 3 Вміти застосовувати основні правила комбінаторики та формули для 

обчислення кількості розміщень,  сполучень та перестановок 

РНД 4 Вміти застосовувати алгоритми побудови лексикографічно наступної 

перестановки та лексикографічно наступного сполучення, алгоритм 

генерування всіх розбиттів множини 

РНД 5 Вміти класифікувати графи, виконувати операції над графами, 

знаходити параметри  графів 

РНД 6 Вміти застосувати основні методів перевірки тотожної істинності 

формул числення висловлювань; основні закони логіки висловлювань  

 

РНД 7 Знати закони логіки предикатів та правила виведення у численні 

предикатів, опис основних означень логіки предикатів 

РНД8.  Вміти знаходити спеціальні форми подання булевих функцій та різні 

методи  мінімізації булевих функцій, описувати основні поняття, 



 

властивостей і типів алгебр 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Пр01 

 

Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і 

знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 

ПР05 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки программного 

забезпечення 

ПР18 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, 

зберігання та передачі даних. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Множини, операції над множинами. Л1, Л2, Пр1, Пр2 

Тема 2.  Декартів (пряий) добуток множин Л3, Пр3 

Тема 3. Функції і відображення. Л4, Пр4 

Тема  4. Відношення та їх властивості. Л5, Пр5 

Тема 5. Основні правила комбінаторного аналізу. Розміщення та сполучення. 

Перестановки. Л6 

Тема 6.  Генерування перестановок, сполучень та розбиттів множини. Пр6 

Тема 7.  Біном Ньютона. Рекурентні співвідношення. Пр6 

Тема 8. Логіка висловлювань.  Закони логіки висловлювань. Нормальні форми. Л7, Пр7 

Тема  9. Логіка предикатів. Л8 

Тема 10 . Закони логіки предикатів. Правила виведення у численні предикатів. Л9 

Тема  11.  Булеві функції. Спеціальні форми подання булевих функцій. Мінімізація 

булевих функцій.Л10, Пр10 

Тема 12. Основні поняття теорії графів. Л11, пр11 

Тема 13. Графи і бінарні відношення. Л12, Пр12 

Тема 14. Дерева Л13, Пр13 

Тема 15. Ейлерові та Гамільтонові графи. Л14, Пр14 

Тема 16. Орієнтовані графи. Л15, Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 



 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Математика – Рівень В» 

поділяється на два основних модуля, у межах яких розподілені теми. Ступінь 

вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється наведеними нижче 

методами під час аудиторних занять, тестуванням за підсумками вивчення тем у 



 

межах кожного основного модулю, проведення підсумкового оцінювання: 

– поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях; 

– оцінка виконання практичних домашніх завдань; 

– аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового 

контролю;  

– проведення двох модульних контролів.  

Екзамен проводиться у письмовій формі. Структура білету: 2 теоретичних питання, 

розв’язання задачі, тести відкритого типу та комп’ютерне тестування.  

Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни "Інформаційні 

технології (рівень В)”, наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною "Інформаційні 

технології (рівень В)” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література 

Дискретна математика: Підручник 

/Ю.В. Нікольський,  В.В.Пасічник, 

Ю.М. Щербина. – Львів: «Магнолія – 2006», 

2010. – 432 с.. 

1. Дискретна математика:Підручник/Ю.М. 

Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є.Ходаков; за 

ред. В. Є.Ходакова. – К.: Вища шк., 2002. – 



 

287с.: іл. 

Додаткова література 

2. Андерсон Д. Дискретная математика и 

комбинаторика. – СПб.: Вильямс, 2003. – 958 

с. 

3. Базилевич Л. Дискретна математика у 

прикладах і задачах: Підручник. – Львів: 

Видавець І.Е. Чижиков. – 2013. – 487 с. 

4. Емеличев В.А., Мельников О.И. и др. 

Лекции по теории графов. - М.: Наука, 

1990. – 382 с.  

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МАТЕМАТИКА (РІВЕНЬ С - СТАТИСТИКА (У Т.Ч. Й ТЕОРІЯ 

ЙМОВІРНОСТЕЙ))  
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
ГОД6 Математика (Рівень С - Статистика (у 

т.ч. й Теорія ймовірностей)) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Касярум Я.О., к.п.н., старший викладач 

кафедри менеджменту ті інформаційних 

технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «121 Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у здобувачів системи теоретичних знань про сутність і зміст статистики як науки, 

засвоєння статистичних методів збирання, оброблення та аналізу інформації, практичних навичок 

статистичної оцінки соціально-економічних явищ і процесів, проведення статистичного дослідження 

для виявлення закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ ЯК НАУКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

СУТНОСТІ І СИСТЕМИ СТАТИСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет і метод статистики. Мета та основні завдання дисципліни. 

Сучасне розуміння терміну «Статистика». Статистика як наука. Основні категорії 

статистики. Статистична методологія. Основні етапи статистичного дослідження. 5.

 Сучасна організація статистики в Україні. Міжнародні статистичні організації. 

 

Тема 2. Теорія ймовірностей як основа статистики. Випадкові події. 

Імовірнісна модель випадкового експерименту. Аксіоми ймовірності. Поняття 

випадкової величини. Типи випадкових величин. Закон розподілу випадкової 

величини. Чисельні характеристики випадкових величин. 

   

Тема 3. Статистичне спостереження.  Сутність статистичного спостереження. 

Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Важливі 

організаційні питання статистичного спостереження. Форми, види і способи 

статистичного спостереження. Помилки статистичного спостереження і способи 

контролю зібраних даних. 

 

Тема 4. Зведення та групування статистичних даних. Зміст та завдання 

статистичного зведення. Етапи статистичного зведення. Групування як основа 

обробки даних. Завдання групування. Види групувань (структурне, типологічне, 

аналітичне). Принципи формування груп. Факторні та результативні ознаки. 

Комбінаційне та багатомірне групування. Вторинне групування. 

 

Тема 5. Статистичні таблиці та графіки. Статистична таблиця та її види. 

Поняття підмета та присудка таблиці. Правила побудови статистичних таблиць та їх 

аналіз. Поняття про статистичні графіки та правила їх побудови. Основні елементи 

статистичного графіку. Види статистичних графіків. 

 

Тема 6. Абсолютні і відносні величини. Суть, види та принципи побудови 

узагальнюючих статистичних показників. Абсолютні статистичні величини, їх види 

та одиниці виміру. Відносні величини та область їх застосування. Види відносних 

величин та техніка їх обчислення. Комплексне використання абсолютних і відносних 

статистичних величин. 

 

Тема 7. Середні величини. Суть і умови використання середніх величин. Види 

середніх величин. Обчислення середньої арифметичної. Обчислення середньої 

хронологічної. Обчислення середньої гармонічної. Обчислення середньої 

геометричної. Обчислення середньої квадратичної. 



 

 

Тема 8. Показники варіації. Поняття про варіацію. Основні показники варіації 

(розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне 

відхилення) і способи їх обчислення. Відносні показники варіації (коефіцієнт варіації, 

відносний розмах варіації, відносне лінійне відхилення). Дисперсія альтернативної 

ознаки. Види дисперсій і правило їх додавання. 

Змістовий модуль 2. 

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАЦІЇ 

ТА ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ 

 

Тема 9. Ряди розподілу. Поняття про ряди розподілу. Види та форми рядів 

розподілу. Основні характеристики рядів розподілу (середня величина, мода, медіана, 

квартилі, децилі).Криві розподілу. Графічне зображення рядів розподілу. 

 

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків. Зв’язки суспільних 

явищ і завдання їх статистичного вивчення. Загальні методи вивчення зв’язків 

(балансовий метод, метод порівняння паралельних рядів, коефіцієнт Фехнера, 

коефіцієнт кореляції рангів, коефіцієнт рангової кореляції Кендела). Кореляційний 

метод аналізу зв'язку. Види і форми кореляційних залежностей. Прямолінійні та 

криволінійні зв’язки. Визначення щільності зв’язку між ознаками. Лінійний 

коефіцієнт кореляції. Індекс кореляції. Перевірка істотності кореляційного зв’язку. 

Рівняння регресії як форма аналітичного виразу статистичного зв’язку соціально-

економічних явищ. Парна лінійна регресія та оцінка її параметрів за допомогою 

методу найменших квадратів. Однофакторна лінійна регресійна модель. Нелінійні 

залежності (параболічна, гіперболічна, логарифмічна).  

 

Тема 11. Ряди динаміки. Поняття про ряди динаміки, їх види та правила 

побудови. Показники рядів динаміки та їх аналіз. Статистичні характеристики 

динамічних рядів та їх взаємозв’язок (абсолютний приріст, темп росту, темп 

приросту, абсолютне значення одного процента приросту). Розрахунок середніх 

величин ряду. Розрахунок середніх темпів росту та приросту. Вимірювання сезонних 

коливань. Особливості вимірювання взаємозв'язків в рядах динаміки. 

 

Тема 12. Індекси. Поняття про індекси. Класифікація індексів та принципи їх 

побудови. Агрегатні індекси як вихідна форма індексів. Середньозважені індекси. 

Базисні та ланцюгові індекси з постійними і змінними вагами.  

 

Тема 13. Вибіркове спостереження. Поняття про вибіркове спостереження та 

його основні завдання. Основні умови наукової організації вибіркового 

спостереження. Генеральна та вибіркова сукупності. Методи і способи відбору 

одиниць у вибіркову сукупність. Визначення необхідного обсягу вибірки. Види 

вибірки і способи відбору. Помилки вибіркового спостереження. Знаходження 



 

середньої і граничної помилок та необхідної чисельності для різних видів вибірок. 

Способи поширення даних вибіркового спостереження на генеральну сукупність. 

 

Тема 14. Перевірка статистичних гіпотез. Загальні поняття про статистичні 

гіпотези. Помилки при перевірці статистичних гіпотез. Статистичні критерії і 

критична область. Загальна схема перевірки статистичних гіпотез. Перевірка 

статистичних гіпотез відносно середніх величин. Перевірка статистичних гіпотез 

відносно законів розподілу. Перевірка статистичних гіпотез про істотність 

розбіжностей між дисперсіями. Перевірка гіпотези про належність спостережень, що 

виділяються, до досліджуваної генеральної сукупності. Статистичний аналіз даних з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання основних понять, категорій, термінів 

статистики, закономірностей, принципів побудови математичного 

апарату теорії ймовірності та статистики, загальних методів 

здійснення статистичних досліджень та вміння їх правильно 

тлумачити 

РНД 2 Студент демонструє розуміння методів вивчення взаємозв’язків між 

явищами, що відбуваються в суспільстві та вміння охарактеризувати 

отримані результати досліджень, способи переходу від статистичних 

методів дослідження до елементів факторного аналізу з метою 

виявлення резервів покращення результуючих показників 

РНД 3 Студент демонструє вміння формулювати мету та основні завдання 

статистичного дослідження, визначати зміст програми статистичного 

спостереження у відповідності до його мети та характеристик об’єкту 

дослідження 

РНД 4 Студент розробляє етапи статистичної обробки первинної інформації 

та узагальнення отриманих результатів, механізми аналізу та синтезу 

статистичних даних та показників 

РНД 5 Студент обирає різні методи оцінки сучасних проблем соціально-

економічного розвитку суспільства та виробничо-господарської 

діяльності підприємств, використовує статистичну методологію 

визначення наслідків впливу управлінських рішень на діяльність 

суб’єктів господарювання, застосовує на практиці статистичні 

методи дослідження масових соціально-економічних явищ і  

процесів, що відбуваються в суспільстві 

РНД 6 Здобувач вміє групувати статистичні дані, будувати, читати і 

аналізувати статистичні таблиці та графіки, розраховувати та 

аналізувати основні узагальнюючі показники 

РНД 7 Здобувач показує вміння оцінювати та аналізувати показники 



 

щільності зв’язку у випадку парної та множинної кореляції, лінійного 

та криволінійного зв’язку, визначати та досліджувати показники 

динаміки, проводити вирівнювання рядів динаміки 

РНД 8 Здобувач демонструє навички визначати та аналізувати індивідуальні 

та загальні індекси, бувати та аналізувати агрегатні індекси, 

використовувати індексні системи взаємопов’язаних показників для 

аналізу впливу окремих факторів на динаміку складних економічних 

явищ 

РНД 9 Студент показує вміння застосовувати комп’ютерну техніку, 

спеціалізоване програмне забезпечення для статистичного аналізу 

фінансово-господарської діяльності, рівня соціально-економічного 

розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних результатів, 

обґрунтовувати висновки та прогнозні розрахунки для прийняття 

управлінських рішень 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення професійних завдань інформаційнодовідникові ресурси і 

знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 

РН 5 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і 9 об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

РН 18 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, 

зберігання та передачі даних. 

РН 19 Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації 

програмного забезпечення 

РН 20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного 

забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет і метод статистики. Л. 1, ПР. 1  

Тема 2. Статистичне спостереження. Л. 2, ПР. 2  

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних. Л. 3, ПР. 3  

Тема 4. Статистичні таблиці. Л. 4, ПР. 4  

Тема 5. Статистичні графіки. Л. 5, ПР. 5  

Тема 6. Абсолютні і відносні величини. Л. 6, ПР. 6  

Тема 7. Середні величини. Л. 7, ПР. 7  

Тема 8. Показники варіації. Л. 8, ПР. 8  

Тема 9. Ряди розподілу. Л. 9, ПР. 9  

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків. Л. 10-11, ПР. 10-11  

Тема 11. Ряди динаміки. Л. 12, ПР. 12  



 

Тема 12. Індекси. Л. 13, ПР. 13  

Тема 13. Вибіркове спостереження. Л. 14, ПР. 14  

Тема 14. Перевірка статистичних гіпотез. Л. 15, ПР. 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання);  

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, виявлення взаємозв’язків між незалежними змінними, розв’язок 

проблемних ситуацій на основі використання статистичних методів дослідження);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах). Лекції надають 

студентам основний теоретичний матеріал з питань статистики, що є основою для 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в 

студентів критичного мислення через участь в дискусіях, розрахунок статистичних 

показників та виявлення  взаємозв’язків (РНД 1-3, РН 12, 17). Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання і передбачають розв’язок студентами 

кейсів на основі даних Державної сатитистичної служби України, розрахунок базових 

статистичних показників, побудову індексів, а статистичний аналіз динаміки 

основних макроекономічних показників та показників соціального розвитку у 

загальнонаціональному та регіональному розрізах. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи в невеликих групах для 

підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях,  

участі в бізнес-іграх тощо (РНД 4-9, РН4, 6). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 2 (незадовіл) 35-59 



 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами;  

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації  

до виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, реалізації  

проблемних ситуацій на основі метода «шість капелюхів»;  

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних  

завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах, розв’язку кейсів.  

 

Сумативне оцінювання включає:  

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений  

навчальним планом та освітньою програмою у формі заліку, в тому числі  

результати виконання модульних контрольних робіт.  

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах,  

індивідуальних завдань, розрахунку статистичних показників, статистичного  

аналізу реальних рядів динаміки, формування пояснювальних записок, участь у 

дискусіях тощо).  

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Статистика» 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення результатів 1*6 балів = 6 балів – 



 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо: 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. РогожніковаН. В. Статистика: навч. посіб. / 

Н. В. Рогожнікова ; М-во освіти і науки 

України, Національний банк України, 

Університет банківської справи. - Київ : УБС 

НБУ, 2008. - 279 с.  

2. Статистика: Підручник / С. Герасименко, А. 

Головач, А. Єріна, З. Пальян, А. Шустиков. – 

К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.  

3. Кушнір, Н.Б. Статистика [Текст] : навч.-

метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Кушнір 

Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В. та ін. – 

К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.– 

ISBN 978-966-364-782-1.  

4. Newbold, Paul. Statistics for business and 

economics / Paul Newbold, William L. Carlson, 

Betty M. Thorne. – 8th ed. Pearson. 2013. - 792 

pages  

5. Бек В.Л. Теорія статистики: Навч. посібник. – 

К.: ЦНЛ, 2003. – 288 с.  

6. Бек В.Л., Капленко Г.В. Практикум з теорії 

статистики. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. 

– 286 с.  

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (РІВЕНЬ А) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Основи програмної інженерії (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Касярум Я.О., к.п.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів знань, вмінь та навичок з розробки великих та середніх 

програмних систем,  сучасних технологій розробки великих програмних проектів, 

методів математичного моделювання, які застосовуються в процесі розробки 

програмних систем загального та спеціального призначення, з розробки тестових 

документів, класифікації дефектів програмного забезпечення, відстеження життєвого 

строку програмного забезпечення.   



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Парадигми розробки ПЗ 

Тема 1. Предмет і зміст дисципліни. Поняття інженерії ПЗ. Основні 

визначення: інформатика,системотехніка, бізнес-реінжинірінг. Програмне 

забезпечення: визначення, властивості. Інструменти програмної інженерії. 

Тема 2. Базові парадигми розробки ПЗ. Лінійне, структурне, процедурно-

орієнтоване, модульне програмування. Декомпозиція та абстракція. Процедурна 

абстракція. Поняття прологічне і функціональне програмування. ООП. 

Тема 3. Об'єктно-орієнтована парадигма. Абстракція даних. Об'єктно-

орієнтовна декомпозиція. Об’єктноорієнтований підхід. Поняття об’єкта, класу, 

властивості об’єктів. Принципи ООП. Діаграми класів, засоби їх 

створення.Особливості реалізації ООП в різних інструментальних платформах. 

Тема 4. Моделювання предметної області. Поняття моделювання.Мова 

UML. Діаграми. Інструментарій моделювання, CASE-засоби. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Життєвий цикл програмного продукту 

Тема 5. Моделі розробки ПЗ. Поняття життєвого циклу програмного 

продукту. Моделі розробки ПЗ: каскадна, еволюційна, покрокова, формальна, 

спіральна та ін. Стандарти управління життєвим циклом ПЗ (ISO12207, ISO15504). 

Основи управління якістю розробки. Стандарти серії ISO9000. 

Тема 6. Вимоги до ПЗ. Функціональні та нефункціональні вимоги. 

Властивості вимог: ясність і недвозначність, повнота і несуперечність, необхідний 

рівень деталізації, простежуваність, тестування і перевірюваність, модифікованість. 

Формалізація вимог. Цикл роботи з вимогами. 

Тема 7. Конфігураційне керування. Поняття конфігураційного 

керування.Управління версіями. Визначення "гілки" проекту. Управління збірками. 

Засоби версійного контролю. Одиниці конфігураційного управління. Поняття 

baseline. 

Тема 8. Тестування та супровід. Поняття тестування, атестації, верифікації. 

Тестування методом "чорної скрині". Тестування методом 

"білоїскрині".Інструментитестування. Критеріїтестування. Видитестування.  

Тема 9. Робота з помилками. Засоби контролю помилок (bugtrackingsystems). 

Основисупроводупрограмногозабезпечення, ключовіпитаннясупроводу ПЗ, 

процесупроводу, технікисупроводу. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач володіє знаннями щодо поняття системи та її оточення; 

основними поняттями системотехніки; особливостями програмних 

систем; основними моделями процесів розробки програмних систем; 

методами та моделями управління процесом розробки програмних 

систем; класифікацію вимог до програмних систем 

РНД 2 Здобувач володіє технології автоматизації процесів розробки 

програмних систем; методологією проектування програмних систем 

РНД 3 Здобувач розуміє принципи складання тест-циклів 



 

РНД 4 Здобувач демонструє навички застосовування на практиці основних 

моделей розробки програмних систем; розробки робочої документації 

проектування програмних систем  

 

РНД 5 Здобувач демонструє навички розробки вимоги користувача та 

системних програмних вимог до програмних систем 

 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність застосовувати на практиці моделі та 

методи розробки програмних систем; розробляти тест-плани, тест-

кейси, звіт про знайдений дефект: застосовувати на практиці 

різноманітні типи тестінгу 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 3 Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення 

РН 4 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення. 

РН 5 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і 9 об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

РН 7 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

РН 13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

РН 15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет і зміст дисципліни. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Базові парадигми розробки ПЗ. Л.2, ПР.2 

Тема 3. Об'єктно-орієнтована парадигма. Л.3-4, ПР.3-4 

Тема 4. Моделювання предметної області.Л.5-6, ПР.5-6 

Тема 5. Моделі розробки ПЗ. Л.7-8, ПР.7-8. 

Тема 6. Вимоги до ПЗ. Л.9, ПР.9. 

Тема 7. Конфігураційне керування. Л.10-11, ПР.10-11. 

Тема 8. Тестування та супровід. Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 9. Робота з помилками. Л.14-15, ПР.14-15. 



 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

1-34 



 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Основи програмної 

інженерії (рівень А)» – екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Основи 

програмної інженерії (рівень А)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Основи програмної інженерії (рівень А)» та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо: 

1*6 балів = 6 балів – 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально- Основна література: 



 

методичне забезпечення 1. Ларман, Крэг. Применение UML и шаблонов 

проектирования.: Пер. с англ..: Уч. Пос. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2001. – 496 с.: 

ил. – Парал. Тит. Англ.. 

2. Соммервилл, Иан. Инженерия программного 

обеспечения, 6-е издание.: Пер. с англ.. – М.: 

Издательский дом «Вильямс» 2002. – 624 с.: ил. 

– Парал. Тит. Анг. 

3. Г.Буч. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с примерами приложений на 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГОД9 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (РІВЕНЬ В-ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Інформаційні технології (рівень В - 

операційні системи) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робота, 

атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інформаційні 

технології (Рівень В – Операційні системи)» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Архітектура та проектування програмного 

забезпечення (рівень А)», «Комп. сист. та 

мережі (Рівень B -Комп'ютерна схемотехніка 

та архітектура комп'ютерів)» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Одержання теоретичних і практичних знань для ефективного використання 

фундаментальних принципів проектування та реалізації операційних систем, 

розвинення навичок практичного застосування програмного забезпечення для 

операційних систем. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «Основні засади теорії операційних систем» 

 

Тема 1. Основні концепції операційних систем. Архітектура та ресурси ОС 

Основні концепції та поняття операційних систем (системні виклики, 

переривання, виняткові ситуації, файли, процеси, нитки). Історія розвитку, 

класифікація та функціональні компоненти сучасних ОС. Базові поняття архітектури 

ОС та її реалізація. Архітектурні особливості ОС (монолітне ядро, багаторівневі 

системи (layered systems), віртуальні машини, мікроядерна архітектура, змішані 

системи). 

Тема 2. Архітектурні особливості мікропроцесорів Intel 80x86 

Архітектурні особливості мікропроцесорів Intel 80x86. Реальний і захищений 

режими роботи процесора. Нові системні регістри мікропроцесорів Intel 80x86. 

Підтримка сегментного та сторінкового способу організації віртуальної пам'яті. Режим 

віртуальних машин для виконання додатків реального режиму. Захист адресного 

простору задач. 

Тема 3. Керування оперативною пам’яттю. Основи технології віртуальної пам’яті 

Керування оперативною пам’яттю та основи технології віртуальної пам’яті. 

Cторінкова та сторінково-сегментна організація пам’яті. Пласка і сегментна моделі 

пам'яті. Керування пам'яттю в ОС Linux та Windows. Структура віртуального та 

системного адресного простору.  

Тема 4. Процеси та потоки в ОС 

Процеси та потоки в ОС. Базові поняття процесів та потоків. Стани потоків та 

процесів. Перемикання контексту й обробка переривань. Створення і завершення 

процесів і потоків.  

Тема 5. Планування процесів та потоків 

Загальні принципи планування процесів та потоків. Види, стратегії, алгоритми, 

рівні та параметри планування. Критерії планування і вимоги до алгоритмів 

планування. Витісняльне та невитісняльне планування. Алгоритми планування (First-

Come, First-Served (FCFS), Round Robin (RR), ShortestJob-First (SJF), гарантоване 

планування, пріоритетне планування, багаторівневі черги (Multilevel Queue), 

багаторівневі черги зі зворотнім зв'язком(Multilevel Feedback Queue)). 

Тема 6. Мультизадачність. Взаємодія потоків 
Мультизадачність. Взаємодія потоків. Основні принципи взаємодії потоків. 

Основні проблеми взаємодії потоків. Базові механізми синхронізації потоків. 

Тема 7. Взаємодія процесів 

Види та базові механізми міжпроцесової взаємодії. Взаємні блокування та 

проблеми багатопотокових застосувань. Категорії засобів обміну інформацією. Логічна 

організація механізму передачі інформації (встановлення зв'язку, інформаційна 

валентність процесів і засобів зв'язку, особливості передачі інформації за допомогою 

ліній зв'язку (буферизація, потік вводу/виводу і повідомлень), надійність ліній зв'язку, 

завершення зв'язку). Нитки виконання. 

 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «Механізми операційних систем» 

 

Тема 8. Взаємодія з диском під час керування пам’яттю. Динамічний 

розподіл пам’яті 

Взаємодія з диском під час керування пам’яттю. Динамічний розподіл пам’яті. 

Поняття та особливості підкачування сторінок. Пробуксовування і керування 

резидентною множиною. Динамічна ділянка пам'яті процесу та пошук підходящого 

блоку.  

Тема 9. Файлова система 

Загальні відомості про файли: імена файлів, типи файлів, атрибути файлів, 

організація файлів і доступ до них, послідовний файл, файл з прямим доступом, операції 

над файлами. Директорії та логічна структура файлового архіву. Захист файлів та 

контроль доступу до них. Логічна та фізична організація файлових систем. Файлові 

системи: VFS, ext2fs, ext3fs, FAT, NTFS. 

Тема 10. Файли, що виконуються. Загальні принципи компонування. 

Структура файлів, що виконуються 

Сучасні архітектури файлових систем. Виконувані файли. Загальні принципи 

компонування. Структура виконуваних файлів. 

 

Тема 11. Керування пристроями введення-виведення 

Завдання та організація системи введення-виведення. Підсистема введення-

виведення ядра. Завдання керування та фізична організація пристроїв введенням-

виведенням. Ієрархія рівнів програмного забезпечення введення-виведення. Керування 

введенням-виведенням в ОС: робота з файлами пристроїв, операції роботи з 

пристроями, структура драйвера.  

Тема 12. Мережеві засоби ОС 

Мережні засоби ОС. Загальні принципи мережної підтримки. Реалізація стеку 

протоколів Інтернету. Система імен DSN. Програмний інтерфейс сокетів Берклі. 

Тема 13. Взаємодія з користувачем 

Взаємодія з користувачем. Термінальне введення-виведення. Командний 

інтерфейс користувача. Графічний інтерфейс користувача. Процеси без взаємодії з 

користувачем. 

Тема 14. Захист інформації в ОС. Аудит та безпека даних 

Захист інформації в ОС. Аудит та безпека даних. Локальна та мережна безпека 

даних. Криптографія як одна з базових технологій безпеки ОС. Ідентифікація і 

аутентифікація: паролі та їх вразливість.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання про основи побудови операційних систем, 

їхньої архітектури, вимоги до них, історію їх розвитку і сучасні 

підходами до їх реалізації 

РНД 2 Здобувач демонструє знання про методи і алгоритми керування 

локальними ресурсами комп’ютера: процесором, пам’яттю, 

розділюваними ресурсами 

РНД 3 Здобувач демонструє знання про принципи реалізації файлових систем 

РНД 4 Здобувач вміє вирішувати проблеми реалізації мережних функцій 

операційних систем, організації віддаленого виклику процедур і 



 

розподілених файлових систем  

РНД 5 Здобувач вміє користуватися сучасними операційними системами Linux 

та Windows 

РНД 6 Здобувач вміє формулювати вимоги до операційної системи для 

вирішення певних прикладних завдань 

РНД 7 Здобувач вміє здійснювати базові настроювання клієнтських 

операційних систем 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

РН2 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

РН3 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби 

доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань 

та документування програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Основні концепції операційних систем. Архітектура та ресурси ОС Л1, Пр1 

Тема 2. Архітектурні особливості мікропроцесорів Intel 80x86 Л2, Пр2 

Тема 3. Керування оперативною пам’яттю. Основи технології віртуальної пам’яті Л3, 

Пр3 

Тема 4. Процеси та потоки в ОС Л4, Пр4 

Тема 5. Планування процесів та потоків Л5, Л6, Пр5, Пр6  

Тема 6. Мультизадачність. Взаємодія потоків Л7, Пр7 

Тема 7. Взаємодія процесів Л8, Пр8 

Тема 8. Взаємодія з диском під час керування пам’яттю. Динамічний розподіл пам’яті 

Л9, Пр9 

Тема 9. Файлова система Л10, Пр10 

Тема 10. Файли, що виконуються. Загальні принципи компонування. Структура файлів, 

що виконуються Л11, Пр11 

Тема 11. Керування пристроями введення-виведення  Л12, Пр12  

Тема 12. Мережеві засоби ОС Л13, пр13 

Тема 13. Взаємодія з користувачем Л14, пр14 

Тема 14. Захист інформації в ОС. Аудит та безпека даних Л15, Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 



 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 



 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною "Інформаційні 

технології (рівень В)”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт 

тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

"Інформаційні технології (рівень В)”, наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною "Інформаційні 

технології (рівень В)” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна 

1. Операційні системи: [Електронний 

ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 

123 «Комп’ютерна інженерія»/ В. Г. Зайцев, 

І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). –

Київ: КПІім. Ігоря Сікорського, 2019. –240 с. 

2. Операційні системи : навчальний 

посібник. [за ред. В. М. Рудницького]/ І. М. 

Федотова-Півень,І. В. Миронець, О. Б. 

Півень, С. В. Сисоєнко, Т. В. Миронюк; 



 

Черкаський державний технологічний 

університет. –Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 

2019. –216 с. 

3. Третяк В. Ф. Основи операційних систем : 

навч. посібн. / В. Ф. Третяк, Д. Ю. 

Голубничий, С. В. Кавун. – X. : Вид. 

ХНЕУ, 2005. – 228 с. 

Допоміжна 

1. Бондаренко М.Ф. Операційні системи / 

М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. – К. : СМІТ, 

2008. – 432 с. – Режим доступу: 

 https://www.twirpx.com/file/1208753/ 

2. Таненбаум Э. Современные операционные 

системы. – СПб. : Питер, 2015. – 1120 с. – 

Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/1678954/  

 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Сайт Національної бібліотеки України 

імені Вернадського. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua.  

2. Офіційний сайт операційної системи 

Windows. – Режим доступу: 

https://www.microsoft.com/uk-ua/windows.  

  

 

  

https://www.twirpx.com/file/1208753/
https://www.twirpx.com/file/1678954/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.microsoft.com/uk-ua/windows


 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГОД7 КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ (РІВЕНЬ А – ФІЗИКА ТА 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Комп’ютерні системи та мережі (Рівень А – 

Фізика та електротехніка) 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом третього семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при вивченні 

шкільного курсу фізики, Математика (Рівень 

А - Вища математика), Математика (Рівень C 

- Статистика (у т.ч. теорія ймовірності)) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Впровадження найновіших інженерно-технічних знань в практику проектування 

сучасного програмного забезпечення, що визначає значення фундаментальних 

наук в теоретичній і професійній підготовці спеціаліста. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка 

Тема 1. Механіка: кінематика, динаміка. 

Методи фізичного дослідження. Основні визначення та моделі в класичній 

механіці. Система відліку та основні види та рівняння руху. Поняття 

переміщення, швидкості та прискорення. 

Закони Ньютона для матеріальної точки. Інерціальні системи відліку. Центр 

мас. Імпульс, закон збереження імпульсу. Момент сили. Момент інерції. Теорема 

Штейнера. Момент імпульсу та закон його збереження.  

Закон всесвітнього тяжіння. Закони Кеплера. Космічні швидкості. Сила 

тертя, основні закономірності. Сили пружних деформацій. Закон Гука.  

Тема 2. Механічна енергія та робота. Основи гідро- та аеродинаміки. 

Робота та потужність для поступального і обертального руху твердого тіла. 

Енергія кінетична та потенціальна. Закон збереження енергії в механіці. 

Консервативні та дисипативні системи. 

Елементи механіки рідин . Тиск в рідині і газі. Основні рівняння 

гідродинаміки. Поняття в'язкості. Режими перетікання рідин. 

Тема 3. Механіка коливань і хвиль. 

Коливальний контур. Гармонічні коливання. Складання гармонічних 

коливань. Загасаючі коливання. Вимушені коливання, резонанс. Хвилі, основні 

параметри хвиль: фазова та групова швидкості. Хвильове рівняння. Енергія 

хвиль. Ефект Доплера. Звук, основні характеристики звуку. Ультразвук, основні 

властивості, методи одержання та застосування. 

Тема 4. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, розміри і маса молекул. 

Ідеальний газ, рівняння стану. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. 

Розподіл молекул по швидкостям Максвела. Барометрична формула. Розподіл 

молекул Больцмана. Середня швидкість, енергія та довжина вільного пробігу 

молекул. 

Тема 5. Основи термодинаміки. 

Явища переносу в газах: дифузія, внутрішнє тертя, теплопровідність. 

Перший закон термодинаміки. Адіабатичний процес. Теорія теплопровідності 

ідеальних газів. 

Поняття термодинамічних циклів. Теплова та холодильна машини, їх к.к.д. 

Цикл Карно та наслідки з нього. Зворотні та незворотні процеси. 2-й закон 

термодинаміки. Ентропія. Ентальпія. 

Тема 6. Молекулярна фізика реальних газів, рідин та твердих тіл. 

Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми реального газу. Внутрішня енергія 

реального газу. Фазові переходи. Пароутворення та конденсація. Насичена та 

ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря.  

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні 

явища. 

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Плавлення і 

твердіння тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння 



 

теплового балансу для найпростіших теплових процесів. 

Змістовий модуль 2. Електрика та електромагнетизм. Електротехніка 

Тема 7. Основи електростатики. Електричне поле у різних середовищах. 

Електричні заряди, основні властивості. Взаємодія електричних зарядів, 

закон Кулона. Електричне поле, напруженість електричного поля. Принцип 

суперпозиції. Теорема Гауса. Робота сили електричного поля. Потенціал. Зв’язок 

напруженості і потенціалу електричного поля. Поле диполя. 

Поляризація діелектриків. Напруженість електричного поля в діелектриках. 

Теорема Гауса для діелектриків. Вектор електричного зміщення. Діелектрична 

проникність.  

Провідники в електричному полі. Розподіл заряду в провідниках. 

Напруженість електричного поля біля поверхні зарядженого провідника. 

Електрична ємність провідників. Конденсатори. Енергія електричного поля. 

Тема 8. Постійний електричний струм. 

Сила струму, електрорушійна сила, різниця потенціалів, напруга. Закон Ома 

для ділянки кола, в повному та розгалуженому колі. Опір провідників. Правила 

Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца.  

Тема 9. Електричний струм в різних середовищах. 

Електричний струм у металах. Залежність опору металів від температури. 

Надпровідність. Явища на контакті двох металів. Контактна різниця потенціалів. 

Закони Вольта. Термоелектронна емісія, основні закономірності і застосування. 

Робота виходу електрона з металу. Термо-е.р.с., явище Пельтьє і Томсона.  

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. 

Застосування електролізу. 

Електричний струм в газах. Іонізація і рекомбінація в газах. Несамостійний 

газовий розряд. Самостійний розряд, види та вольт-амперна характеристика 

розряду. Плазма, основні властивості і закони. 

Тема 10. Магнітне поле у вакуумі. 

Взаємодія струмів. Закон Ампера. Індукція магнітного поля. Контур зі 

струмом в магнітному полі. Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Біо-Савара-

Лапласа. Індукція магнітного поля прямолінійного і колового струмів. Теорема 

про циркуляцію вектора В. Робота по переміщенню провідника зі струмом в 

магнітному полі. Потік вектора В через замкнену поверхню. 

Тема 11. Магнітне поле в речовині. Електромагнітна індукція. 

Намагнічування. Теорема про циркуляцію вектора В у речовині. 

Напруженість магнітного поля. Магнітна сприйнятливість і магнітна 

проникність. Діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики.  

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея і правило Ленца. 

Самоіндукція, взаємоіндукція. Індуктивність соленоїда. Густина, енергія 

магнітного поля. Застосування явища електромагнітної індукції. 

Тема 12. Електромагнітне поле. Змінний електричний струм. 

Рівняння Максвелла. Вектор Пойтінга. Досліди Герца. Шкала 

електромагнітних хвиль. Електромагнітні коливання. Коливальний контур. 

Власні затухаючі коливання та вимушені коливання. Резонанс напруг і струмів. 

Змінний струм. Квазістаціонарні струми. Закон Ома для змінного струму. 

Потужність в колі змінного струму. 

Змістовий модуль 3. Оптика. Основи атомної фізики та фізики твердого тіла 

Тема 13. Геометрична оптика. Фотометрія. 



 

Оптика. Світло, основні властивості. Закони геометричної оптики. Лінзи. 

Фотометричні величини. Основні елементи для оптичних приладів. 

Тема 14. Основи хвильової оптики. 

Когерентність світлових променів. Інтерференція світла. Дослід Юнга. 

Інтерференція в тонких плівках. Застосування інтерференції.  

Дифракція. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційна решітка. Дифракція 

на кристалічній решітці. 

Поляризація світла. Природне світло та види поляризованого світла. Закон 

Малюса. Подвійне променезаломлення. Обертання площини поляризації. 

Поглинання та розсіювання світла. 

Тема 15. Теплове випромінювання. Основи квантової оптики. 

Види випромінювання. Розподіл енергії в спектрі абсолютно чорного тіла. 

Закони Кірхгофа, Стефана-Больцмана та Віна. Формула Релея-Джінса.  

Гіпотеза Планка. Формула Планка. Оптична пірометрія. Фотоефект. Тиск 

світла. Рівняння Ейнштейна. Застосування фотоефекту. Гальмівне рентгенівське 

випромінювання. Ефект Комптона. Дослід Боте. 

Тема 16. Основи атомної фізики. Теорія відносності. 

Атомні спектри. Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Гіпотеза де Бройля. 

Частинка в одномірній потенціальній ямі. Тунельний ефект. Види міжатомного 

зв’язку. Енергетичні рівні молекул. 

Швидкість світла та проблеми ефіру. Досліди Фізо і Майкельсона. 

Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Релятивістська механіка. 

Тема 17. Основні поняття квантової теорії твердого тіла. 

Вимушене випромінювання. Лазери. Теплопровідність твердих тіл, фонони. 

Метали та діелектрики в зонній теорії твердого тіла. Напівпровідники, основні 

властивості. Власна і домішкова провідність. Фотопровідність. Р-n перехід. 

Транзистор. 

Тема 18. Фізика атомного ядра. 

Основні властивості та параметри ядер. Ядерні сили. Моделі ядра.  

Види радіоактивних випромінювань. Ефект Массбауера. Реакція ядерного 

поділу. Елементарні частинки, їх класифікація. Типи взаємодії та 

взаємоперетворення частинок 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Знання  основних фізичних явищ і законів класичної і практичної 

сучасної фізики, методів фізичного дослідження, фізичних основ 

сучасної наукової апаратури. 

РНД 2 Уміння правильно застосовувати на практиці фізичні поняття, 

закони, теорії, а також уміння оцінювати степінь достовірності 

результатів отриманих з допомогою експериментальних або 

математичних методів дослідження. 

РНД 3 Вміння орієнтуватися в науковій і технічній інформації та 

використовувати нові фізичні принципи в роботі. 

РНД 4 Знання принципів комп’ютерного моделювання і проблем 

планування комп’ютерних експериментів. 

РНД 5 Вміння сформулювати постановку задачі, здійснювати пошук  

експериментальних даних, визначати об’єкт моделювання, 



 

виконати аналіз і інтерпретацію результатів комп’ютерних 

експериментів. 

РНД 6 Вміння оцінювати степінь достовірності результатів, отриманих з 

допомогою експериментальних чи математичних методів 

дослідження. 

РНД 7 Формування навичок розв’язування інженерних задач за 

допомогою  вивчення методів розв’язання  конкретні задачі із 

різних областей фізики. 

РНД 8 Формування навичок проведення експериментальних наукових 

досліджень різних фізичних явищ  і оцінок похибок 

вимірювання. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Рн1 Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і 

знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 

Рн2 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Механіка: кінематика, динаміка Л1, Пр1 

Тема 2. Механічна енергія та робота. Основи гідро- та аеродинаміки. Л2, Пр2 

Тема 3. Механіка коливань і хвиль. Л3, Пр3 

Тема 4. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Л4, Пр4 

Тема 5. Основи термодинаміки Л5, Пр5 

Тема 6. Молекулярна фізика реальних газів, рідин та твердих тіл. Л6, Пр6 

Тема 7. Основи електростатики. Електричне поле у різних середовищах. Л7, Пр7 

Тема 8. Постійний електричний струм Л8, Пр8 

Тема 9. Електричний струм в різних середовищах. Л9, Пр9 

Тема 10. Магнітне поле у вакуумі. Л10, Пр10 

Тема 11. Магнітне поле в речовині. Електромагнітна індукція. Л11, Пр11 

Тема 12. Електромагнітне поле. Змінний електричний струм. Л12, Пр12 

Тема 13. Геометрична оптика. Фотометрія. Л13, Пр13 

Тема 14. Основи хвильової оптики. Л13, Пр13 

Тема 15. Теплове випромінювання. Основи квантової оптики Л14, Пр14 

Тема 16. Основи атомної фізики. Теорія відносності. Л14, Пр14 

Тема 17. Основні поняття квантової теорії твердого тіла. Л15, Пр15 

Тема 18. Фізика атомного ядра. Л15, Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 



 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

корпоративного управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів 

вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через 

участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. 

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних задач, 

кейсів на основі реальних даних, а також підготовку аналітично-оглядових 

завдань з корпоративного управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до 

лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах 

для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних 

заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

1-34 



 

навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

4.2. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною "Комп’ютерні 

системи та мережі  (Рівень А – Фізика та електротехніка)”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних 

робіт тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни " 

Комп’ютерні системи та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка)”, наведено 

в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

"Комп’ютерні системи та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка)” та їх 

оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Література 

1.  Кучерук І.М, Горбачук І.Т. Загальний курс 

фізики: У 3-х т./ За ред.. І.М. Кучерука. – 2-ге 

вид., випр. – К: Техніка, 2006. 

- Т. І: Механіка. Молекулярна фізика і 



 

термодинаміка / І.М Кучерук, І.Т. Горбачук. – 

532 с. 

- Т.ІІ: Електрика і магнетизм / І.М.Кучерук, 

І.Т.Горбачук. – 452 с. 

-  Т.ІІІ: Оптика. Квантова фізика / І.М.Кучерук, 

І.Т.Горбачук. – 518 с. 

2. Загальна фізика. Практичні завдання : навч.-

метод. посіб. / А. О. Мамалуй, М. В. Лебедєва, 

В. В. Пилипенко та ін. ; за заг. ред. А. О. 

Мамалуя – Х. : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 

2014. – 296 с. 

3. Загальна фізика. Лабораторний практикум : 

навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 : Класична механіка. 

Термодинаміка і статистична фізика. Електрика 

та магнетизм / А.О. Мамалуй, Сук О.П., М.В. 

Лебедєва, Т.І. Храмова, та ін. ; за заг. ред. А. О. 

Мамалуя. – Х. : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. 352 

с. 

4. Загальна фізика. Лабораторний практикум : 

навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 2 : Коливання та хвилі. 

Оптика. / А.О. Мамалуй, В.В. Пилипенко, К.Т. 

Лемешевська, та ін. ; за заг. ред. А. О. Мамалуя. – 

Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. с. – 216 с. 

5. Загальна фізика. Лабораторний практикум : 

навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 3 : Квантова механіка. 

Фізика атомів і молекул. Фізика твердого тіла. 

Фізика атомного ядра та елементарних частинок / 

А. О. Мамалуй, С. Д. Гапоченко, Т. М. Шелест, та 

ін. ; за заг. ред. А. О. Мамалуя. – Х. : Підручник 

НТУ «ХПІ», 2013. 172 с. 

 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРОГРАМУВАННЯ (РІВЕНЬ С - ОСНОВИ  ПРОГРАМУВАННЯ. ЛЮДИНО-

МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

Програмування (рівень С - Основи  

програмування. Людино-машинна 

взаємодія) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Касярум Я.О., к.п.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

  Надання майбутнім фахівцям знань про сучасні концепції, методи та засоби створення 

інтерфейсів прикладного програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем на 

базі використання різноманітних сучасних програмних засобів.  



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Основні принципи людино-

машинної 

взаємодії. 

 

ТЕМА 1 Інформаційна взаємодія між людиною та машиною  
Інформаційні характеристики та процеси. Система переробки інформації 

людиною. Питання якості відтворення інформації в системі “людина – машина”.  

 

ТЕМА 2. Система людина-машина.  

Система “людина – машина”, її особливості та питання її класифікації. Зміст 

інженерно-психологічного забезпечення СЛМ. Конфлікти в СЛМ та засоби їх 

вирішення. 

  

ТЕМА 3. Діяльність оператора в системі “людина – машина”.  

Загальне уявлення про людину-оператора. Етапи діяльності людини-оператора. 

Психічні явища та їх характеристика в діяльності оператора. Фізіологічні 

характеристики діяльності оператора. Діяльність оператора в особливих умовах. 

Діяльність оператора в умовах потоку сигналів.  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Функціональні компоненти та властивості 

людино-машинного інтерфейсу 

 

ТЕМА 4. Загальні поняття інтерфейсу системи.  

Класифікація інтерфейсів.Типи користувальницьких інтерфейсів і етапи їх 

розробки. Користувальницька і програмна моделі інтерфейсу. Класифікації діалогів і 

загальні принципи їх розробки  

 

ТЕМА 5. Програмні засоби створення інтерфейсів.  

Бібліотека функцій WinAPI. Бібліотека класів VCL. Бібліотека класів MFC. 

Бібліотека. Net Framework (C #).  

 

ТЕМА 6. Засоби інтегрованого середовища розробки для створення 

візуальних інтерфейсів.  

Сучасне прикладне програмне забезпечення, класифікація, етапи створення.  

Взаємодія між прикладними програмами в інформаційних системах. Розподілені 

багатоланкові прикладні програмні системи. Взаємодія між прикладними програмами 

в інформаційних системах. Проекти ІСР та управління ними  

 

ТЕМА 7. Розробка інтерфейсу і організація управління прикладних 

додатків.  

Технологія розробки прикладних програмних систем. Рекомендації по розробці 

графічного інтерфейсу. Багато віконні програмні інтерфейси.  Форми, розміщення 

компонентів на формі, нова форма. Компоновка форм.  

 

ТЕМА 8. Організація взаємодії «користувач-система» у прикладних 

додатках.  

Проектування вікон із змінними розмірами. Обробка подій клавіатури і миші. 



 

Перетягування об'єктів. Компоненти, що забезпечуються друк. Управління формами.  

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Засоби розробки людино-

машинного 

інтерфейсу. 

 

ТЕМА 9. Розробка інтерфейсів програмного забезпечення обробки 

графіки і мультимедіа.  

Формати графічних файлів та класи для зберігання графічних об'єктів. 

Малювання за допомогою пік селів, олівця, пензля. Режими малювання. Типові 

інтерфейси графічних редакторів. Типи звукових файлів і файлів мультимедіа. 

Управління відтворенням звуків та зображень. 

 

ТЕМА 10. Інтерфейсні засоби розподілених програмних додатків.  

Компоненти для створення дочірніх процесів. Управління вікнами зовнішніх 

програм. Управління повідомленнями в іср. Організація управління динамічним 

обміном даними. Проектування інтерфейсу обміну даними між клієнтом і сервером. 

 

ТЕМА 11. Проектування інтерфейсів додатків для роботи з базами даних в 

мережі. 

Багатокористувацький режим роботи. Управління трансакціями. Управління 

доступом до даних. Основні компоненти ІСР для роботи з базами даних. Інтерфейс 

програмного забезпечення для роботи з декількома зв'язаними наборами даних. 

 

ТЕМА 12. Створення довідкової системи програмного додатку. 

 Структура та елементи довідникової системи. Довідкові система та програми 

для її конфігурації. Створення довідкової системи прикладного програмного 

забезпечення засобами ІСР.  

 

ТЕМА 13 Організація діалогу при встановленні програмного забезпечення. 

Компіляція то компоновка проекту прикладної програми. Створення 

інсталяційних програм за допомогою спеціалізованих прорамних продуктів . 

Оптимізація інсталяцій для розповсюдження на різних носіях. Захист інсталяційних 

програм. 

 

ТЕМА 14. Особливості функціонування Web-орієнтованих додатків.  

Програмне забезпечення, яке необхідне для роботи з WWW. Вимоги та 

компоненти для створення Web-браузерів. Динамічні сторінки Wеb. 

 

ТЕМА 15. Інтерфейси прикладного програмного забезпечення для 

Інтернет.  

Сервер Wеb: створення модулів, проектування серверних прикладних програм. 

Проектування і використання активних форм. Основні можливості ІСР для створення 

інтерфейсів прикладного програмного забезпечення для Інтернет. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІV. 

Оцінювання якості людино-машинного інтерфейсу 

 



 

ТЕМА 16. Тестування інтерфейсу користувача.  

Задачі і цілі тестування користувальницького інтерфейсу. 

Функціональне тестування користувацьких інтерфейсів. Тестування 

зручності використання користувальницьких інтерфейсів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач знає основи взаємодії людини та комп'ютера: визначення 

процесів навчання, сприйняття, зберігання та обробки інформації 

комп'ютером та людиною з точки зору когнітивної психології 

РНД 2 Здобувач знає моделі, стандарти та принципи, що використовуються 

при проектуванні інтерфейсів 

РНД 3 Здобувач знає основні методики оцінки якості та зручності 

програмних інтерфейсів 

РНД 4 Здобувач вміє застосовувати отримані знання при проектуванні 

ергономічних інтерфейсів користувача для будь-якої проблемної 

області 

РНД 5 Здобувач вміє будувати модель проектувальника інтерфейсу 

РНД 6 Здобувач вміє проводити тестування інтерфейсів різними методами 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 8 Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. 

РН 12 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

РН 15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення 

РН 17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення. до кваліфікаційної роботи 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

ТЕМА 1  Інформаційна взаємодія між людиною та машиною. Л-1,ЛР-1 

ТЕМА 2. Система людина-машина. Л-2,ЛР-2 

ТЕМА 3. Діяльність оператора в системі “людина – машина”.Л-3, ЛР-3  

ТЕМА 4. Загальні поняття інтерфейсу системи. Л-4, ЛР-4 

ТЕМА 5. Розробка інтерфейсу і організація управління прикладних додатків.. Л-5, 

ЛР-5 

ТЕМА 6. Організація взаємодії «користувач-система» у прикладних додатках.. Л-6, 

ЛР-6 



 

ТЕМА 7. Розробка інтерфейсів програмного забезпечення обробки графіки і 

мультимедіа.Л-7,8 ЛР-7,8 

ТЕМА 8. Інтерфейсні засоби розподілених програмних додатків.Л-9,10 ЛР-9,10 

ТЕМА 9 Організація діалогу при встановленні програмного забезпечення. Л-11,12 

ЛР-11,12 

ТЕМА 10. Особливості функціонування Web-орієнтованих додатків. Л-13-14 ЛР-

13,14 

ТЕМА 11. Тестування інтерфейсу користувача. Л-15 ЛР-15 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D Задовільно 3 (задовільно) 64-74 



 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „Програмування (рівень 

С - Основи  прогр. Людинно-машинна взаємодія)”– залік. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

8. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

„Програмування (рівень С - Основи  прогр. Людинно-машинна взаємодія)”, 

наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

„Програмування (рівень С - Основи  прогр. Людинно-машинна взаємодія)” та їх 

оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань 
15*2 бали = 30 балів  

Контрольна робота 

(тестування) 
2*5 бали = 10 балів  

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт 

1*10 балів = 5 балів  

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо 

5 балів – 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50  



 

Підсумковий контроль: 50  

Всього 100  

 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

7. Архангельский А.Я. Программирование 

в C++ Builder. /Архангельский А.Я. - Бином, 7- 

е издание, 2010 – 1024 с.  

8. Архангельский А.Я. Функции С++, С++ 

Builder 5 и API Windows /Архангельский А.Я. - 

М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 2000г. – 760 

с. 

9. Ткачук М.В. Уніфіковани програмні 

сервіси та візуальні інтерфейси в інтранет-

системах управління технологічними 

процесами - Системні дослідження та 

інформаційні технології -№1 - 2004.  

10. Шапиро С.И. Мышление человека и 

переработка информации ЭВМ: Монография. / 

Шапиро С.И. - М.: Советское радио, 1980. - 

288с.  

11. Глушаков С.В. Программирование на 

Visual C++ 6.0. / Глушаков С.В., Коваль А.В., 

Черепнин С.А. - Харків: Фолио, 2002. - 726с.  

12. Круглински Д.Дж. Программирование 

на Microsoft Visual C + + 6.0 для 

профессионалов. / Круглински Д.Дж., Уингоу 

С., Дж. Шеферд - СПб: Русская редакция, 2001. 

- 864 с.  

13. С/С++. Программирование на языке 

высокого уровня: Учебник / Павловская Т.А.. - 

СПб.: Питер, 2002. - 464с.  

14. Логунова О.С. Человеко-машинное 

взаимодействие: теория и практика Учебное 

пособие / О.С. Логунова, И. М. Ячиков, Е.А. 

Ильина. -Ростов н/Д: Феникс, 2006. -285 с. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФОД 5 ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (РІВЕНЬ В – ЕМПІРИЧНІ 

МЕТОДИ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Основи програмної інженерії (Рівень В – 

Емпіричні методи) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Дідковський Р.М., д.т.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: заліік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

«Інформаційні технології (рівень А)»  

«Основи  програмної  інженерії (рівень А)» 

Програмування (Рівень А - Алгоритми та 

структури даних) 

Програмування  (Рівень С  -  Основи 

програмування,  Людино-машинна  

взаємодія)  

Комп. сист. та мережі (Рівень B  - 

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура 

комп'ютерів) 



 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

формування системи  знань з теорії та практики статистичної обробки та аналізу 

великої кількості експериментальних даних, практичних умінь і навичок 

обгрунтованого вибору та використання статистичних методів  для проектування та 

більш точного аналізу життєвого циклу програмного забезпечення, досягнення  

вищого рівня його оптимізації. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Статистичні методи в системі емпіричних засобів 

програмної інженерії 

Тема 1.1 Дослідження об’єктів програмної інженерії емпіричними засобами 

Емпіричні методи в наукових дослідженнях. Життєвий цикл програмного 

забезпечення. Процеси тестування показників програмних засобів. Вимоги до 

продуктивності та якості програмного забезпечення. Зовнішні і внутрішні 

характеристики програм. Метрики програмного забезпечення. Приклад опису значень 

характеристик і оцінок. Експертне оцінювання і метрики в програмуванні. 

Автоматизація побудови метрик ПЗ.  

Тема 1.2. Статистичний аналіз метрик та експертних оцінок 

Первинний статистичний аналіз програмного забезпечення. Основні 

статистичні оцінки для кожної метрики. Кореляційний аналіз пар «метрика – 

експертна оцінка». Регресійний аналіз залежних величин. Статичний аналіз коду. 

Інструменти статистичного аналізу. 

Тема 1.3. Обробка та узагальнення результатів експериментів 

Методи експертних оцінок: ранжування;парне порівнювання; множинні 

порівняння; безпосередня оцінка; Черчмена-Акоффа; метод Терстоуна; метод фон 

Неймана-Моргенштерна.  

Методи багатомірного шкалування: визначення, завдання, алгоритм.  

Тема 1.4. Методи статистичної обробки результатів експериментального 

дослідження 

Основні положення теорії вимірювання. Основні положення теорії похибок. 

Особливості характеристик параметрів вимірювання. Класифікація (види) похибок. 

Методи статистичної обробки результатів експериментального дослідження. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Емпіричні методи розробки, оцінювання, 

тестування та супроводження програмного забезпечення 

Тема 2.1. Емпіричні методи дослідження декомпозиції програмних систем 

Декомпозиція. Основні цілі та переваги модульного програмування. 

Особливості структурних програм. Емпіричні підходи в програмуванні з 

використанням покрокової  деталізації. Емпіричні компоненти при низхідному і 

висхідному програмуванні. Використання емпіричного підходу при модульністі 

програмного забезпечення. Інформаційна закритість. Зв’язність модуля.  Алгоритм 

визначення рівня зв’язності. Слабка зв'язність. Закон Деметри. Зчеплення модулів.  

Тема 2.2. Емпіричні методи оцінки надійності програмного забезпечення 

Визначення надійності програмного забезпечення та її властивостей. Фактори, 

що визначають надійність інформаційних систем. Показники надійності для 



 

програмного забезпечення. Математична модель надійності програмного 

забезпечення. Види моделей надійності програмного забезпечення. Класифікація 

моделей надійності програмного забезпечення та їх взаємозв’язок з життєвим циклом 

програмного забезпечення. Моделі надійності  програмного забезпечення (модель 

Гоеля-Окумото, модель Муса, гіперекспоненційну модель). Моделі надійності 

програмного забезпечення з урахуванням недосконалого відлагодження. Моделі 

надійності програмного забезпечення  з урахуванням розподілу зусиль тестування. 

Тема 2.3. Емпіричні методи тестування програмного забезпечення 

Поняття та принципи тестування. Тестування «чорного ящика». Тестування 

«білого ящика». Тестування базового шляху. Способи тестування умов. Тестування 

циклів. Налаштування програмного забезпечення. Засоби і методи виявлення помилок 

в програмному забезпеченні та його наладки. Категорії помилок в програмному 

забезпеченні. 

Тема 2.4. Застосування емпіричних методів на етапах експлуатації та супроводу 

програмного забезпечення  

Етап передачі програмного виробу в експлуатацію. Етап планування 

випробувань. Застосування емпіричних методів на етапах експлуатації та супроводу 

програмного забезпечення. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 відтворювати концептуальні підходи дослідження об’єктів програмної 

інженерії емпіричними засобами; 

РНД 2 відтворювати основні положення теорії вимірювання та теорії 

похибок; 

РНД 3 описувати методи статистичного, кореляційного та регресійного 

аналізу програмного забезпечення; 

РНД 4 описувати емпіричні методи дослідження декомпозиції програмних 

систем, оцінки надійності і тестування програмного забезпечення;  

РНД 5 застосовувати методи статистичної обробки результатів; 

РНД 6 аналізувати якість програмного забезпечення емпіричними  методами 

аналізу; 

РНД 7 оцінювати  якість і надійність програмного забезпечення на основі 

системи метрик (зовнішніх, внутрішніх, якості і використання); 

РНД 8 складати висновки на основі одержаних емпіричними методами 

оцінок числових характеристик програмного забезпечення; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

 

РН 1 Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення. 



 

РН2 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення. 

РН3 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

РН4 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

РН5 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

РН6 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби 

доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань 

та документування програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.1. Дослідження об’єктів програмної інженерії емпіричними засобами Л1, Л2 

Тема 1.2. Статистичний аналіз метрик та експертних оцінок  Л3, Л4, Пр1, Пр2, ПР3 

Тема 1.3. Обробка та узагальнення результатів експериментів Л5, Л6, ПР4, ПР5, ПР6 

Тема 1.4. Методи статистичної обробки результатів експериментального дослідження 

Л7, Л8 

Тема 2.1. Емпіричні методи дослідження декомпозиції програмних систем Л9, Л10 

Тема2. 2. Емпіричні методи оцінки надійності програмного забезпечення Л11, Л12, 

ПР7, Пр8, Пр9 

Тема 2.3. Емпіричні методи тестування програмного забезпечення. Л13, Л14, Пр10, 

Пр11, Пр12 

Тема 2.4. Застосування емпіричних методів на етапах експлуатації та супроводу 

програмного забезпечення Л15, Пр13, Пр14, ПР15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 



 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Основи 

програмної інженерії (Рівень В – Емпіричні методи)»  - екзамен. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, бліц-

опитування, контрольна робота, Case study, захист результатів виконання групових 

або індивідуальних практичних і проектно-орієнтованих завдань, презентація, 

дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе тощо.  

Розподілу балів, які може накопичувати здобувач при вивченні дисципліни 

«Основи програмної інженерії (Рівень В – Емпіричні методи)»  та виконання всіх 

видів навчальних  робіт, наведено в таблиці 4.  



 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною та їх 

оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Усна доповідь. доповнення 

(робота в аудиторії) 
2*5 балів = 10 балів 3*5 балів = 10 балів 

Перевірка виконання 

практичних завдань 
5*10 балів = 50 балів 5*10 балів = 50 балів 

Контрольна робота 

(тестування) 
- - 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт 

- 20 

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо 

20 - 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
80 80 

Підсумковий контроль 

(тестування): 
20 20 

Всього 100 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни 

«Основи програмної інженерії (Рівень В – 

Емпіричні методи)» для здобувачів освітнього 

ступеня «бакалавр», спеціальності 121 

Інженерія програмного забезпечення. 

2. Методичні рекомендації до виконання 

практичних завдань з дисципліни «Основи 

програмної інженерії (Рівень В – Емпіричні 

методи)» для здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр», спеціальності 121 Інженерія 

програмного забезпечення. 

3. Програмно-апаратні та інструментальні 

засоби розробки, супроводження та 

експлуатації програмного забезпечення 



 

(комп’ютери, ноутбук, мультимедійний 

проектор, програмне забезпечення – MS Access, 

Visual FoxPro, MySQL та інш.) 

1. Електронний конспект лекцій з дисципліни 

«Емпіричні методи програмної інженерії» 

напрям - 050103 «Програмна інженерія». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tc.kpi.ua/content/kurs/EMPI/EMPI_konspect.

pdf 

2. Незамай, Б. С. Емпіричні методи програмної 

інженерії : конспект лекцій / Б. С. Незамай, М. 

М. Яцишин, Т. В. Дитко. – Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2014. – 74 с. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : 

http://194.44.112.13/chytalna/4592/index.html 

3. Андон Ф.И., Коваль Г.И., Коротун Т.М., 

Лаврищева Е.М., Суслов В.Ю. Основы 

инженерии качества программных систем. 2-е 

изд., перераб. и доп. - К.: Академпериодика, 

2007. – 672 с. 

4. Теорія ймовірностей та математична 

статистика [Електронний ресурс] : зб. задач / 

[С. М. Григулич, В. П. Лісовська, О. І. 

Макаренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – 

Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – 

277 с.  

5. Економетрика: навчальний посібник для 

студентів напряму підготовки "Економічна 

кібернетика" всіх форм навчання / Л. С. 

Гур'янова, Т. С. Клебанова, О. А. Сергієнко, С. 

В. Прокопович. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2015. – 384 с. 

6. Приставка П.О. Аналіз даних :Навч. посіб. 

/МОН України /П.О. Приставка, О.М. Мацуга. –

Д.:РВВДНУ, 2008. – 92с. 

7. Емпіричні методи програмної інженерії 

[Електронний ресурс] : методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи студентів 

заочної форми навчання з кредитного модуля 

для студентів напряму підготовки 6.050103 

«Програмна інженерія» програми професійного 

спрямування «Програмне забезпечення систем» 

/ НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. І. Кублій. – Київ : 

НТУУ «КПІ», 2016. – 21 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16026 

  

http://tc.kpi.ua/content/kurs/EMPI/EMPI_konspect.pdf
http://tc.kpi.ua/content/kurs/EMPI/EMPI_konspect.pdf
http://194.44.112.13/chytalna/4592/index.html
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16026


 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Організація баз даних та знань 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., доцент, 

професор кафедри,  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

4 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 117 годин становить самостійна 

робот, атестація: 3 години екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., доцент, 

професор кафедри, ЧННІ УБС 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення дисципліни  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Метою навчальної дисципліни є формування системи  знань,  практичних умінь і 

навичок  теорії організації баз даних і знань, практики проектування та  роботи з 

базами даних, що стосується сучасних концепцій, моделей і систем управління 

базами даних для забезпечення розробки, ефективного супроводження та якості 

програмного забезпечення на їх основі в різних сферах і аспектах діяльності суб’єктів 

господарювання. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Інформація, структури та моделі даних 

Тема 1.1 Роль і місце баз даних в інформаційних системах 

Інформація й дані. Поняття бази, банку, сховища та простору даних. 

класифікація та вимоги до баз даних. Знання, база та інженерія знань. Моделі знань. 

Продукційна модель знань. Семантична модель знань. 

Тема 1.2. Основні структури та моделі даних 

Основні структур даних (деревовидна, масиви, списки, таблиці). Моделі даних 

та їх рівні – концептуальна, логічна (реляційна, ієрархічна, мережева, багатовимірна), 

фізична. Перспективи методів моделювання предметної галузі. Архітектура системи 

баз даних. Три рівня архітектури – концептуальний, зовнішній та внутрішній рівні. 

Система управління базами даних та її функції. Система управління передаванням 

даних. Архітектура клієнт-сервер. Розподілена обробка.  

Тема 1.3. Основні поняття реляційної моделі даних 

Концепція реляційної моделі бази даних. Реляційна алгебра (операції 

об'єднання, перетин, різниці, декартовий добуток та інші). Відношення в реляційних 

базах даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття, види та функції ключів у 

відношеннях реляційних баз даних. Нормалізація баз даних. Метод нормалізації 

відношень за Коддом. 

Тема 1.4. Проектування баз даних 

Системний аналіз предметної області.  Життєвий цикл бази даних. Моделі 

життєвого циклу. Зміст основних процесів ЖЦ ПЗ ІС (ISO/IEC 12207). Етапи 

проектування бази даних. Моделі та технології інфологічного проектування 

реляційних баз даних. ER- моделювання предметної області.  

Обслуговування (адміністрування) баз даних. Захист даних. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Застосування мови SQL при роботі з базами 

даних 

Тема 2.1. Структурована мова запитів SQL 

Основні засоби мови запитів. Типи даних в SQL. Оператори мови визначення 

даних DDL (Data Definition Language). Оператори мови маніпулювання даними  DML 

(Data Manipulation Language). 

Тема 2.2. Створення та управління даними в представленнях  

Створення представлень (оператор CREATE VIEW). Оновлення даних у 

представленнях 

Тема 2.3. Управління доступом до даних. 

Поняття привілеї в базах даних. Основні категорії користувачів. Набір 

привілеїв відповідно до стандарту ISO. Оператори захисту і управління даними. 

Надання привілеїв іншим користувачам (оператор GRANT). Скасування наданих 

користувачам привілеїв (оператор REVOKE) . 

Тема 2.4. Особливості застосування мови SQL у середовищі МySQL  



 

Введення в MySQL. Простий вибір – SELECT. Підключення до MySQL. 

Коментарі. Чутливість до регістру. Вибір за все і вся (SELECT All columns in All 

Rows). Вибір заданих колонок. Сортування записів. Розділ WHERE і символи 

операцій. Перевірка на рівність і нерівність. Перевірка «на більше-менше». Перевірка 

на NULL.  Розділ WHERE і слова-оператори. Оператор BETWEEN, IN,  LIKE,  NOT.  

Перевірка декількох умов AND, OR, порядок обчислень. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 Управління базами даних 

Тема 3.1. Розподілена обробка даних 

Основні визначення. Властивості розподілених баз даних. Логічна архітектура 

розподілених баз даних. Архітектура програмно-технічних засобів розподілених 

СКБД. Розподілене зберігання даних. Механізми реплікації. Моделі реплікації. 

Топологія реплікацій. Обробка розподілених транзакцій. 

 

Тема 3.2. Паралельні бази даних 

Основні поняття паралельної обробки даних. Ключові аспекти паралельної 

обробки даних. Архітектура багатопроцесорних систем. Архітектура зі спільною 

пам'яттю. Архітектура без спільної пам’яті. Архітектура зі спільною зовнішньою 

пам'яттю . 

Тема 3.3. Бази даних із вбудованою підтримкою XML 

Різновиди баз даних із вбудованою підтримкою XML. Текстові бази даних із 

вбудованою підтримкою XML. Модельні бази даних із вбудованою підтримкою 

XML. Огляд функцій і можливостей БД із вбудованою підтримкою XML 

Тема 3.4. Сучасні напрями розвитку концепцій та систем баз даних  і знань 

Базові архітектурні принципи та правила побудови технології блокчейн. Бази 

даних на основі технології блокчейн. Хмарні бази даних. Архітектура та загальні 

характеристики. Модель даних. Постачальники хмарних БД за розгортанням та 

моделлю даних.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 описувати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу баз даних і 

знань 

РНД 2 системно і комплексно аналізувати об'єкт проектування та проводити 

передпроектне обстеження предметної області.  

РНД 3 відтворювати методологію створення баз даних і знань. 

РНД 4 здатність застосовувати на практиці ефективні підходи щодо 

проектування баз даних і знань. 

РНД 5 демонструвати знання і застосовувати методи розробки моделей та 

конструювання структур даних і знань. 

РНД 6 здатність демонструвати знання та вміння застосовувати програмні 

засоби та системи управління базами даних для обробки, зберігання та 

передачі даних. 

РНД 7 оцінювати і мотивовано обирати технології та системи для розв’язання 



 

завдань створення і супроводження баз даних і знань. 

РНД 8 застосовувати методи компонентної розробки баз даних і знань. 

РНД 9 створювати інфологічні та даталогічні моделі баз даних на основі 

структурованої і неструктурованої інформації, отриманої з різних джерел. 

РНД 10 складати документаційне забезпечення та презентувати результати 

розробки баз даних і знань. 

РНД 11 застосовувати структуровану мову запитів SQL та створювати запити до 

баз даних і знань різного ступеня складності. 

РНД 12 розпізнавати проблеми проектування та аномалії баз даних, застосовувати 

підходи методи і засоби для їх нормалізації, адміністрування та захисту.   

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН01 Аналізувати,  цілеспрямовано  шукати  і  вибирати  необхідні  для  

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і 

знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. 

Пр09 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання 

та аналізу вимог до програмного забезпечення. 

Пр 11 Вибирати  вихідні  дані  для  проектування,  керуючись  формальними 

методами опису вимог та моделювання. 

Пр13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

Пр 14 Застосовувати  на  практиці  інструментальні  програмні  засоби 

доменного  аналізу,  проектування,  тестування,  візуалізації, 

вимірювань та документування програмного забезпечення 

Пр 18 Знати  та  вміти  застосовувати  інформаційні  технології  обробки,  

зберігання та передачі даних 

Пр21 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби 
забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і 
цілісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та 
створюваних програмних систем. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.1 Роль і місце баз даних в інформаційних системах Л 1 

Тема 1.2. Основні структури та моделі даних Л 2 

Тема 1.3. Основні поняття реляційної моделі даних Л 3,4 П1 

Тема 1.4. Проектування баз даних Л 5, П2 

Тема 2.1. Структурована мова запитів SQL Л 6,7 

Тема 2.2. Створення та управління даними в представленнях Л 8 

Тема 2.3. Управління доступом до даних. Л 9 



 

Тема 2.4. Особливості застосування мови SQL у середовищі МySQL Л 10, П3 

Тема 3.1. Розподілена обробка даних Л 11,12 

Тема 3.2. Паралельні бази даних Л 13 

Тема 3.3. Бази даних із вбудованою підтримкою XML Л 14 

Тема 3.4. Сучасні напрями розвитку концепцій та систем баз даних  і знань Л 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– тестові завдання; 

– практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (розв’язок практичних ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (дослідницько-аналітична самостійна робота). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Організація баз даних та 

знань» - екзамен. 

9. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, презентація та 

захист дослідницько-аналітичної роботи 

10. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 



 

«Організація баз даних та знань», наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Організація баз даних та знань» 

Найменування заходу контролю Максимальна кількість балів за захід 

поточного контролю 

- Самостійні завдання; 

- Практичні завдання 

12 

33 

Підготовка тез доповіді 5 

Всього по поточному контролю 50 

Екзамен 50 

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Програмно-апаратні та інструментальні 

засоби розробки, супроводження та експлуатації 

програмного забезпечення (комп’ютери, 

ноутбук, мультимедійний проектор, програмне 

забезпечення – MS Access, Visual FoxPro, MySQL 

та інш.) 

ЗН4. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Гайна Г. Основи проектування баз даних. 

Навчальний посібник. - Видавництво Кондор.- 

2018. – 204 с. 

2. Жученко, А. І. Основи проектування баз 

даних: навчальний посібник / А. І. Жученко, Л. 

Д. Ярощук ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові 

дані (1 файл: 2, 50 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 

2015. – 158 с.  

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14374 

3. NoSQL: новая методология разработки 

нереляционных баз данных / Прамодкумар 

Дж.Садаладж, Мартин Фаулер ; [пер. с англ. и 

ред. Д. А. Клюшина]. - М. ; СПб. ; Киев : 

Вильямс, 2015. - 183 с. 

4.  Бейли Л. Изучаем SQL / Л. Бэйли. – СПб. : 

Питер, 2012. – 592 с. 

5. Завадський І.О. Основи баз даних. 

Навчальний посібник. - К.: Видавець  Завадський 

І.О., 2011. -  192 с. 

6. Гогерчак Г.І. Інформаційні системи та бази 

даних. Навчальний посібник. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://isdb.itolymp.com/ isdb_full.html 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/14374


 

7. Балик Н.Р., Мандзюк В.І. Бази даних 

MySQL: Навчальний посібник.  — Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010.— 160  с. 

8. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. 

И. Базы данных: учебник – М.: ИНФРА-М, 2009. 

–  400 с. 

9. Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. 

Системи  баз даних та знань. Книга1. Організація 

баз даних та знань: навч. Посібник Львів: 

Магнолія 2006, 2008. - 456 с. 

10. Пасічник В.В., Н.Б. Шаховська. Сховища 

даних: навч. посібник / Львів: Магнолія 2006. – 

2008. – 496 с. 

11. Гарсия-Молина, Гектор, Ульман, Джеффри, 

Уидом, Дженнифер. Системы баз данных. 

Полный курс.: Пер. с англ. – М.:Изд. дом 

“Вильямс”, 2003. – 1088 с. 

12. Аткинсон, Леон. MySQL. Библиотека 

профессионала.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2002. — 624 с. 

13. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 

7-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 846 с. 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГОД8 КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ  

(РІВЕНЬ С - КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Комп’ютерні системи та мережі  

(Рівень C - Комп'ютерні системи та мережі) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Гордєєв О.О. – к.т.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту ті інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні 

системи та мережі (рівень C - комп`ютерні 

системи та мережі)» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Інформаційні 

технології (рівень В)», «Комп’ютерні 

системи та мережі (Рівень B  - Комп'ютерна 

схемотехніка та архітектура комп'ютерів)», 

«Комп’ютерні системи та мережі (Рівень А 

- Фізика та електротехніка)», Математика 

(Рівень B - Дискретна математика) 



 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних проектувати, налагоджувати, та обслуговувати 

локальну обчислювальну мережу 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Вивчення мережі 
На зв'язку з усім світом. Сучасні мережеві технології. Локальні мережі (LAN). 

Глобальні мережі (WAN).  

Тема 2. Інтернет 

Мережі Інтернет, Інтранет і Екстранет. Підключення до інтернету. Тенденції 

розвитку мереж. Забезпечення мережевої безпеки. Мережева архітектура. 

Тема 3. Налаштування мережевої операційної системи 

Мережева операційна система. Базове налаштування. Налаштування системи 

безпеки. Діагностика працездатності мережевих компонентів. 

Тема 4. Мережеві протоколи і комунікації 
Правила комунікацій. Мережеві протоколи і стандарти. Організації по 

стандартизації. Передача даних в мережі. Інкапсуляція даних.  

Тема 5. Мережевий доступ. Типі дротів 

Протоколи фізичного рівня. Призначення фізичного рівня. Характеристики 

фізичного рівня. Мережеві засоби підключення. Засоби бездротового підключення.  

Тема 6. Мережевий доступ. Канальний рівень 

Протоколи канального рівня. Призначення канального рівня. Управління 

доступом до середовища. Топології глобальних мереж (WAN). Топології локальних 

мереж (LAN). 

Тема 7. Ethernet  

Протокол Ethernet: кадр Ethernet, MAС-адреси Ethernet. Комутатори 

локальних мереж (LAN). Способи пересилання на комутаторі. Протокол дозволу 

адрес (ARP). MAC і IP.  

Тема 8. Мережевій рівень 
Протоколи мережевого рівня. Характеристики протоколу IP: IPv4, IPv6. 

Маршрутизація. Методи маршрутизації вузлів. Таблиці маршрутизації 

маршрутизатора.  

Тема 9. Мережевій рівень: маршрутизатор 
Маршрутизатор. Налаштування маршрутизатора. Налаштування вихідних 

параметрів. Налаштування інтерфейсів. Налаштування шлюзу. 

Тема 10. IP-адресація 

Структура IPv4-адреси: одноадресна, широкомовна і багатоадресна розсилка. 

Типи IPv4-адрес та IPv6-адрес. Перевірка з'єднання (ICMP). Тестування і перевірка. 

Тема 11. Поділ IP-мереж на підмережі 

Поділ IP-мереж на підмережі. Переваги поділу на підмережі з використанням 

маски довільної довжини. Схеми адресації. Особливості проектування IPv6-мережі. 

Поділ IPv6-мережі на підмережі. 

Тема 12. Транспортний рівень 



 

Протоколи транспортного рівня. Огляд протоколів TCP і UDP. Обмін даними 

по протоколу TCP. Надійність і управління потоком передачі даних. Обмін даними по 

протоколу UDP.  

Тема 13. Рівень додатків 

Протоколи рівня додатків. Рівень додатків, рівень уявлень, сеансовий рівень. 

Загальновідомі протоколи і сервіси рівня додатків. Протоколи веб-трафіку і 

електронної пошти. Сервіси IP-адресації.  

Тема 14. Створення невеликої мережі 

Проект мережі. Масштабування до розмірів більших мереж. Забезпечення 

мережевої безпеки. Основні робочі характеристики мережі. Команди show.  

Тема 15. Усунення неполадок у локальній мережі 

Налагодження. Пошук і усунення неполадок в мережі. Методики пошуку та 

усунення неполадок. Пошук і усунення неполадок в роботі кабелів і інтерфейсів. 

Сценарії пошуку та усунення неполадок. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Студент демонструє загальні знання в частині комп’ютерних мереж 

та мережевої архітектури 

РНД2 Студент демонструє знання та практичні навички налаштування 

мережевої операційної системи 

РНД3 Студент демонструє знання в частини мережевих протоколів, передачі 

даних та доступу до комп’ютерної мережі  

РНД4 Студент розподіляє IP-адреси та створює підмережі в локальної 

комп’ютерної мережі    

РНД5 Студент демонструє теоретичні знання з протоколів TCP і UDP 

РНД6 Студент демонструє теоретичні знання з протоколів рівня додатків, 

веб-трафіку та електронної пошти   

РНД7 Студент демонструє практичні навички при створенні та налаштуванні 

локальної обчислювальної мережі 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

РН 2 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби 

доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань 

та документування програмного забезпечення. 

РН 3 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби 

забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і 



 

цілісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та 

створюваних програмних систем. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Вивчення мережі Л1, Пр1 

Тема 2. Інтернет Л2, Пр2 

Тема 3. Налаштування мережевої операційної системи Л3, Пр3 

Тема 4. Мережеві протоколи і комунікації Л4, Пр4 

Тема 5. Мережевий доступ. Типі дротів Л5, ПР5 

Тема 6. Мережевий доступ. Канальний рівень Л6, ПР6 

Тема 7. Ethernet Л7, Пр7 

Тема 8. Мережевій рівень Л8, ПР8 

Тема 9. Мережевій рівень: маршрутизатор Л9, Пр9 

Тема 10. IP-адресація Л10, Пр10 

Тема 11. Поділ IP-мереж на під мережі, Л11,ПР11 

Тема 12. Транспортний рівень Л12,Пр13 

Тема 13. Рівень додатків Л13,Пр13 

Тема 14. Створення невеликої мережі л14, Пр14 

Тема 15. Усунення неполадок у локальній мережі Л15,Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 



 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

11. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Комп’ютерні 

системи та мережі (рівень c - комп`ютерні системи та мережі)» - екзамен. 

12. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

лабораторні роботи, захист результатів виконання групових або індивідуальних 

аналітично-розрахункових робіт. 

13. Розподілу балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Комп’ютерні системи та мережі (рівень c - комп`ютерні системи та мережі)», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Комп’ютерні системи та мережі (рівень c - комп`ютерні системи та мережі)» та 

їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість 

балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  



 

Лабораторні роботи 
5 х 4 балів = 

20 балів 

Тести 10 х 3 балів = 30 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 

В таблиці 4 зазначено система оцінювання результатів виконання студентами 

всіх видів робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні системи та мережі (рівень c - комп`ютерні системи та мережі)». 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

6.1. Рекомендована література 

      Основна 

1. Микитишин, А. Г.  Комп’ютерні мережі. Книга 1[Текст] : навчальний 

посібник / А.Г.Микитишин. - Львів : Магнолія - 2013. 

2. Микитишин, А. Г. Комп’ютерні мережі. Книга 2 [Текст] : навчальний 

посібник / А.Г.Микитишин. - Львів : Магнолія, 2014. 

 

  Допоміжна  
1. A TCP/IP Tutorial [Електронний ресурс] / 

Protocol specification. Request for Comments: 

1180. – January 1991. – Режим доступу : 

http://tools.ietf.org/html/rfc1180. – Назва з 

сторінки Інтернету. 

2. An Ethernet Address Resolution Protocol 

[Електронний ресурс] / Protocol specification. 

Request for Comments: 826. – November 1982. – 

Режим доступу : http://tools.ietf.org/html/rfc826. 

– Назва з сторінки Інтернету. 

   Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Cisco Systems, Inc. [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт компанії Cisco Systems – 

Режим доступу : http://cisco.com. – Заголовок с 

екрана. 

2. Cisco Systems, Inc. Программа сетевой 

академии Cisco CCNA 3 и 4. Вспомогательное 

руководство [Текст] : пер. с англ. / Cisco 

Systems, Inc. – М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2007. 

– 994 с. – ISBN –5-8459-1120-6. 

 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФОД10, ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (РІВЕНЬ С – ПРОФЕСІЙНА 

ПРАКТИКА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

Основи програмної інженерії (рівень С – 

Професійна практика програмної 

інженерії) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Андрієнко В.О. – к.т.н, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при 

вивченні шкільного курсу математики та 

інформатики 



 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх розробників програмного 

забезпечення усвідомлення необхідності діяти етично і професійно, оскільки результати 

їхньої роботи мають на сьогодні значний впив на якість життя й професійний розвиток 

всього суспільства. Предметом вивчення дисципліни є професійні стандарти, кодекси 

етики й основні принципи успішної комунікації в сфері розробки програмного 

забезпечення. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - вивчення основних 

історичних передумов й теоретичних засад формування професійних стандартів і 

кодексів етики для успішної роботи у сфері розробки програмного забезпечення; - 

ознайомлення із окремими стандартами щодо фаз життєвого циклу програмних систем; - 

отримання навичок із використання національних і міжнародних стандартів, а також 

вирішення конфліктних ситуацій під час визначення вимог щодо створюваного 

програмного продукту; - отримання навичок із розробки програмного забезпечення за 

визначеними користувацькими вимогами у заплановані строки; - отримання навичок із 

документування та демонстрації розроблених проектів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 (20годин). Програмна інженерія як фах. Проектування програмного 

забезпечення. Конструювання програмного забезпечення. Стандарти розробки і 

супроводження програмного забезпечення. Супровід програмного забезпечення.  

Модуль 2 (20 години). Конфігураційне управління програмним забезпеченням. 

Управління програмною інженерією. Процес програмної інженерії. Інструменти і 

методи програмної інженерії.  

Модуль 3 (20 години). Якість программного забезпечення. Поетапна розробка та 

розгортання проекту. Взаємозв’язок між фазами й інтерактивною розробкою 

програмного забезпечення. Артефакти. Контрольні панелі моніторингу.  

Модуль 4 (20 години). Документація при розробці програмного забезпечення. 

Робочі журнали. Ролі в команді при розробці ПЗ. Наради в процесі розробки ПЗ. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Знати базові теоретичні відомості про сучасні інформаційні технології, 

апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій. 

РНД 2 Вміти використовувати інформаційні і комунікаційні технології 

РНД 3 Вміти використовувати  Інтернет та мережеві технології в професійній і в 

інших сферах людської діяльності  



 

РНД 4 Знання і розуміння специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в 

професійній галузі, уміння оцінювати ступінь обґрунтованості їх 

застосування, здатність дотримуватися їх при реалізації процесів 

життєвого циклу 

РНД 5 Вміти використовувати  інструментальні інформаційні системи та 

інформаційно-комунікаційні технології 

РНД 6 Здатність забезпечувати технічну підтримку і навчання користувачів 

програмного забезпечення 

РНД 7 Здатність розробляти, реалізовувати і координувати процеси, фази та 

ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних 

технологій на основі дієвих моделей і підходів розробки програмного 

забезпечення. 

РНД 8 Уміння готувати та презентувати документацію та методичні матеріали 

щодо програмного забезпечення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР 4 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення. 

ПР 9 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, 

формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення. 

ПР 11 Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними 

методами опису вимог та моделювання. 

ПР 12 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

ПР 13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

ПР 14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного 

аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та 

документування програмного забезпечення. 

ПР17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення. до кваліфікаційної роботи 

ПР 20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного 

забезпечення. 



 

ПР 23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Вступ до професійної практики програмної інженерії (Лекція 1,2 ; лабораторна 1, 

2) 

Тема 2. Проектна діяльність розробників програмного забезпечення (Лекція 3 ; 

лабораторна 3, 4, 5, 6) 

Тема 3. Планування проекту  (Лекція 4,5; лабораторна 7-10) 

Тема 4. Реалізація проекту (Лекція 6, 7;  лабораторна 11-14) 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, 

а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені 

іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 



 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

4.1. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Основи програмної 

інженерії Рівень С "Професійна практика програмної інженерії”   - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні роботи, 

захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни Основи 

програмної інженерії Рівень С "Професійна практика програмної інженерії”, наведено в 

таблиці 4. 

 



 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною Основи 

програмної інженерії Рівень С "Професійна практика програмної інженерії” та їх 

оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1 Основна література 

1. Software  Engineering  Code  of  Ethics 

 and  Professional  Practice,  ACM, 

 2018. https://ethics.acm.org/  

2. Guide to the Software Engineering Body of 

Knowledge, Version 3.0, IEEE Computer Society, 

2014; www.swebok.org.  

3. Професійна практика програмної інженерії: 

навчальний посібник / укл. Жихаревич В.В. – 

Чернівці: Чернівецький національний 

https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/
https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/
https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/
https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/
https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
http://www.swebok.org/
http://www.swebok.org/


 

університет, 2015. – 384 с.  

4. I.Sommerville, Software Engineering, 10thed., 

Addison-Wesley, 2016.  

http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/So

mmerville-Software-Engineering-10ed.pdf 5. 

Лавріщева К.М. Програмна інженерія. 

Підручник. – К.: Академперіодика, 2008.-

319 с.  

http://cyb.univ.kiev.ua/library/books/lavrishcheva-

6.pdf   

6. Бандура, В. В. Професійна практика 

програмної інженерії: конспект лекцій / В. В. 

Бандура, Р.І. Храбатин. - Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2014. - 145 с.  

7. Introduction to the Microsoft Solutions 

Framework.  

8. K.E. Wiegers, Software Requirements, 3nd ed., 

Microsoft Press, 2013.  

https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/978073

5679665/samplepages/9780735679665.pdf  

(English)  

https://www.academia.edu/36372211/Razrabotka_

trebovaniy_k_programmnomu_obespecheniyu 

_3_e_izdanie (Russian)  

9. Eric Ries.The Lean Startup. – Crown Business, 

2011. – 336 p.   
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФОД8 ПРОГРАМУВАННЯ    

(РІВЕНЬ  D  -  ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ  ПРОГРАМУВАННЯ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Програмування  (Рівень  D  -  Об'єктно-

орієнтоване  програмування)   

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Гордєєв О.О. – к.т.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту ті інформаційних 

технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

(компонента) для освітньої програми 

«Інженерія програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Програмування  

(Рівень  D  -  Об'єктно-орієнтоване  

програмування)» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Інформаційні 

технології (рівень А)», «Програмування 

(Рівень А - Алгоритми та структури 

даних)», «Архітектура  та  проектування  

програмного  забезпечення  (рівень  А)», 

«Основи  програмної  інженерії  (рівень  В  

- Емпіричні  методи  програмної  



 

інженерії)» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних формалізувати завдання до розробки програмного 

забезпечення, програмувати та тестувати програмне забезпечення. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Введення в комп'ютерне програмування. Оператори 

Різні мови для різних цілей. Мова природної мови проти мови програмування. 

Ваша перша програма. Цілочисельні значення, цілочисельні змінні та коментарі. 

Цифри і як їх бачать комп'ютери. Змінна є змінною. Ключові слова. Коментарі до 

коментарів. Цифри та їхні оператори. Числа з плаваючою комою. Оператори. 

Множення. Ділення. Поділ на нуль. Додавання. Віднімання. Одинарний мінус. 

Унарний плюс. Залишок. Пріоритети. Прив'язки. Перелік пріоритетів. Круглі дужки. 

Оператори продовження. Пре- та пост-оператори. Оператори швидкого доступу.  

 

Тема 2. Введення в комп'ютерне програмування. Символи 

Інші види даних: символи. Тип символу. Код ASCII. Значення типу символу. 

Літерали. Літерали символів. Втеча символів. Значення Char - це значення int. 

Контроль потоку: як приймати прості рішення. Той, хто просить, не помиляється. 

Таблиця пріоритету (оновлення). Умови і умовні страти. Зв'язок з реальним світом: 

вхід і вихід. Вхід і вихід. Вихідні дані. Вхідні дані. 

 

Тема 3. Розширений контроль потоку та агрегація даних 

If and else - більш потужна умовна інструкція. Умовний оператор. Більше 

типів і коли ми їх використовуємо. Не тільки int є int. Значення з плаваючою комою 

та їх риси. В пам'ять про Джорджа Буля. Петлі. В пам'ять про Джорджа Буля. Дві 

прості програми. Цикл називається "while". Цикл "while" в деяких прикладах. Цикл 

"do" або зробити це хоча б один раз. "For" - останній цикл. розірвати і продовжити - 

спеції петлі. Булева алгебра та комп'ютерна логіка. Комп'ютери та їх логіка. Бути || не 

бути. Деякі логічні вирази. Як боротися з окремими бітами. Перемикач - інше 

обличчя "if". Case проти switch.  

 

Тема 4. Агрегація даних 

Вектори: навіщо вони потрібні? Масиви - чому? Масиви - як? Ініціатори - 

простий спосіб встановити масив. Ініціалізація масиву. Не тільки ints. Масиви 

масивів: багатовимірні масиви. Не тільки вектори. Структури - навіщо вони нам 

потрібні? Оголошення структур. Оголошення та ініціалізація структур. Структури - 

кілька важливих правил. Ініціалізація структур. 

 

Тема 5. Покажчики 

Покажчики: інший тип даних у мові “C ++”. Покажчики - абсолютні основи. 

Перший покажчик. Як призначити значення. Як отримати значення. Як встановити 

значення. Оператор sizeof. Ще один новий оператор. Покажчики проти масивів: 



 

подібності та відмінності. Покажчики проти масивів. Арифметика покажчиків.  

 

Тема 6. Функції та пам'ять 

Функції - чому? Що таке функція? Чому нам потрібні функції? Вступ до 

функцій. Перша функція. Оголошення та визначення функцій. Оголошення функцій. 

Визначення функцій. Синтаксис виклику - доповнення. Передача даних у функції та з 

них. Побічні ефекти. Передача параметрів за значенням. Передача параметрів за 

допомогою посилання. Передача параметрів за значенням. Параметри за 

замовчуванням. Параметри - продовження. Параметри за замовчуванням. Вбудовані 

функції. Анатомія виклику функції. Прологи та епілоги. Функція вкладання. 

Вбудовані функції. Перевантажені функції. Різні інструменти для різних завдань. 

Новий оператор: три аргументи. Сортування. Сортування масиву. Пам'ять на вимогу. 

void - дуже винятковий тип. 

 

Тема 7. Доступ до різних типів даних: масиви та строки 

Масиви покажчиків у вигляді багатовимірних масивів. Масиви покажчиків. 

Трикутні матриці. Перетворення. Що таке конверсія. Неявні переходи. Явні конверсії. 

Переходи - прибутки та збитки. Строки - основи. Що таке рядок. Ініціалізація рядка. 

Оператори строк: +. Оператори строк: + =. Строки - тимчасове підсумовування. 

 

Тема 8. Доступ до різних типів даних: рядки 

Введення рядків. Порівняння рядків. Порівняння рядків - об'єктивний підхід. 

Строки - продовжування. Підстроки. Довжина рядка. Більш детальне порівняння 

рядків. Пошук рядків у рядках. Наскільки великим є рядок? Як ми можемо 

контролювати розмір рядка? Як контролювати вміст рядка. Додавання (під) рядка. 

Додавання символу. Вставлення (під) рядка або символу. Призначення (під) рядка або 

символу. Заміна (під) рядка. Стирання (під) рядка. Обмін вмістом двох рядків. Ім'я 

простору. Ім'я простору навколо нас. Представляємо простір імен. Визначення 

простору імен. Використання простору імен. Розширення простору імен. 

Використання сутності. Неназваний простір імен. Перейменування простору імен. 

 

Тема 9. Основи об’єктного програмування. Класи 

Основні поняття об'єктного програмування. Класи та об'єкти в реальному 

житті. Клас - що це таке? Об'єкт - що це таке? Успадкування. Що має будь-який 

об'єкт? Чому все це? Перший об'єкт. Стек: вид з двох різних точок зору. Стек LIFO. 

Покажчик стека. Push. Pop. Стек у дії. Плюси і мінуси. Стек з нуля. Анатомія класу. 

Компоненти класу. Специфікатори доступу.  

 

Тема 10. Основи об’єктного програмування. Об'єкти 

Створення об'єкта. Перевизначення назв компонентів. Покажчик "this". 

Кваліфікаційні назви компонентів. Конструктори. перевантаження назв конструктора. 

Копіювальні конструктори. Витік пам'яті. Деструктори. Статичні компоненти. 

Ключове слово "auto". Примірники класу. Статичні компоненти класу. Статичні 

змінні класу. Статичні чи нестатичні компоненти. Об'єкти проти покажчиків і об'єктів 

всередині об'єктів. Покажчики на об'єкти. Покажчики на поля. Покажчики на функції. 

Вибір конструктора. Масиви покажчиків на об'єкти. Об'єкти всередині об'єктів. 

 

 



 

Тема 11. Успадкування 

Визначення ієрархії класів. Визначення простого підкласу. Класи, 

успадкування та сумісність типів. Тип сумісності - найпростіший випадок. Тип 

сумісності - більш складний випадок. Тип сумісності - як відновити втрачені. 

Сумісність типу. Сумісність типу - зловживання владою власника. Тип сумісності. 

Поліморфізм і віртуальні методи. Перевизначення методу в підкласі. Об'єкти як 

параметри. Передача об'єкта як параметр функції. Передача об'єкта за значенням. 

Передача об'єкта підкласу. Оператор dynamic_cast. Детальніше про копіювання 

конструкторів. Докладніше про конструктори за замовчуванням. Композиції проти 

конструкторів. Ключове слово const. Що є постійною? Постійні змінні. Постійні 

агрегати. Постійні покажчики. Покажчики на константи. Постійні покажчики на 

константи. Параметри постійної функції. Результати постійної функції. Постійні 

змінні класу. Постійні об'єкти. Функції постійного члена.  

 

Тема 12. Винятки. Базові аспекти 

До помилки є людина. Як потрапити в пастку? Як вийти з неприємностей? 

Анатомія об'єкта виключення. Де викинуто винятки? Де викриваються винятки? Як 

викидаються винятки? Як не викриваються винятки? Викиньте заяву докладно. 

Кидайте і ловіть разом. Викидайте і ловіть розподілено. Бросок проти 

функціонального епілогу. Керування несподіваними винятками. Категоризація 

винятків. Ієрархія класів виключення. Ключове слово "явний".  

 

 

Тема 13. Винятки. Класи винятків 

Клас "виключення". Клас "logic_error". Клас "domain_error". Клас 

"invalid_argument". Клас "length_error". Клас "out_of_range". Клас "runtime_error". 

Клас "range_error". Клас "overflow_error". Клас "underflow_error". bad_alloc. 

bad_exception. Залучення винятків. Обмін відповідальністю. Винятки в дії. Стек 

знову. Стек знову - нові виключення. Знову стек - нова декларація стека. Стек знову - 

новий конструктор. Стек знову - новий поштовх. Стек знову - новий поп. Знову стек - 

файл заголовка для нового модуля. Стек знову - реалізація. Знову стек - головна 

функція. Стек знову - нова, краща головна функція. Стек знову - краш-тести. 

 

Тема 14. Перераховані типи  

Перевантаження операторів - основи. Оператори - погляд на минуле. Що ми 

хочемо досягти? Реалізація оператора <<. Реалізація оператора >>. Удосконалення << 

оператора. Ті ж ефекти по-іншому. Оператор індексування для стека. Перераховані 

типи. Перераховані типи - навіщо вони нам потрібні? Перераховані типи - як ми їх 

визначаємо? Детально перевантажені оператори. Увага. Кількість аргументів. Що ви 

не повинні робити. Арифметичні оператори.  

 

Тема 15. Оператори 

Поразкові оператори. Оператор призначення. Реляційні оператори. Логічні 

оператори. Об'єднані оператори призначення. Оператори префікса інкременту та 

декременту. Оператори інкрементації і декременту Postfix. Докладно перевантажені 

оператори (продовження). Оператор підінформації. Оператор виклику функцій. 

Оператори покажчика. Інші оператори з перевантаженням. Оператори, що не 

перевантажуються. Фракція - клас з перевантаженими операторами. Фракція - файл 



 

заголовка. LCM і GDM. Конструктори. GetString. Зменшення фракції. Додавання 

дробів. Множення дробів. Поділ дробів. Відправка дробу до вихідного потоку. 

Основна функція. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Студент демонструє загальні знання в частині проектування структур 

даних та формування вимог до програмних додатків. 

РНД2 Студент демонструє знання в частині складання алгоритмів. 

РНД3 Студент демонструє знання в частині створювання програмних 

функцій та керування пам’яттю. 

РНД4 Студент демонструє знання при роботі зі строками та рядками при 

утворюванні програмних додатків. 

РНД5 Студент демонструє практичні навички утворювання комп’ютерних 

програм. 

РНД6 Студент демонструє практичні навички при тестуванні та валідації 

комп’ютерних програм. 

РНД7 Студент демонструє теоретичні та практичні навички при аналізі 

виявлених дефектів  та їх виправлення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР 06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

ПР 07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

ПР 15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

ПР 17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення. до кваліфікаційної роботи. 

ПР 23 Вміти документувати та презентувати результати розробки 

програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Введення в комп'ютерне програмування. Оператори (Лекція 1, лабораторна 1); 



 

Тема 2. Введення в комп'ютерне програмування. Символи (Лекція 2, лабораторна 2); 

Тема 3. Розширений контроль потоку та агрегація даних (Лекція 3, лабораторна 3); 

Тема 4. Агрегація даних (Лекція 4, лабораторна 4); 

Тема 5. Покажчики (Лекція 5, лабораторна 5); 

Тема 6. Функції та пам'ять (Лекція 6, лабораторна 6); 

Тема 7. Доступ до різних типів даних: масиви та строки (Лекція 7, лабораторна 7); 

Тема 8. Доступ до різних типів даних: рядки (Лекція 8, лабораторна 8); 

Тема 9. Основи об’єктного програмування. Класи (Лекція 9, лабораторна 9); 

Тема 10. Основи об’єктного програмування. Об'єкти (Лекція 10, лабораторна 10); 

Тема 11. Успадкування (Лекція 11, лабораторна 11); 

Тема 12. Винятки. Базові аспекти (Лекція 12, лабораторна 12); 

Тема 13. Винятки. Класи винятків (Лекція 13, лабораторна 13); 

Тема 14. Перераховані типи  (Лекція 14, лабораторна 14); 

Тема 15. Оператори (Лекція 15, лабораторна 15). 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 



 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

14. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Програмування  

(Рівень  D  -  Об'єктно-орієнтоване  програмування)» - екзамен. 

15. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

лабораторні роботи, захист результатів виконання групових або індивідуальних 

аналітично-розрахункових робіт. 

16. Розподілу балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Програмування  (Рівень  D  -  Об'єктно-орієнтоване  програмування)», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Програмування  (Рівень  D  -  Об'єктно-орієнтоване  програмування)» та їх 

оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Лабораторні роботи 15 х 3 балів =45 балів 

Тести 5 х 1 балів = 5 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 

50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 



 

В таблиці 4 зазначено система оцінювання результатів виконання студентами 

всіх видів робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни 

«Програмування  (Рівень  D  -  Об'єктно-орієнтоване  програмування)». 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Рекомендована література 

Основна 

1. Страуструп Б. Мова програмування С ++. 

Спеціальне ізданіе.-М., СПб.: "Видавництво 

БІНОМ" - "Невський Діалект", 2001р.-1099 

зі. 

2. Буч Г. Об'єктно-орієнтований аналіз та 

проектування з прикладами додатків на С 

++. Пер. з англ. - М .: СПб .: "Видавництво 

БІНОМ" - "Невський Діалект ", 2001.-560 с. 

3. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов 

С.В. Мова програмування С ++: Навчальний 

курс.- Харків: Фоліо; М .: «Видавництво 

АСТ», 2001.-500 с. 

4. Р. Лафоре. Об'єктно-орієнтоване 

програмування в С ++. 4-е видання. 

Видавництво: Пітер. Серія: Класика 

computer science, 2005.- 928 с. 

5.  Шілдт Г. Самовчитель С ++, 3-е видання: 

пров. з англ.-СПб.: ВНV-СанктПетербург, 

1999.-688 с. 

     

  Допоміжна  

6. Петрик О., Петрик М. Технологія 

програмування в середовіщі С ++ .- 

Тернопіль: ТДТУ iм. Iв. Пулюя, 2005. - 110 

с. 

7. Шілдт Г. Повний довідник по С ++. 4-е 

видання. - М .: Изд. Хата «Вільямс», 2003р.-

800с. 

8. Седжвік Р. Фундаментальні алгоритми на 

С ++. -К .: Вид-во «ДиаСофт», 2001. -688с 

9. Шілдт Г. Теорія і практика С ++: пров. з 

англ.-М .: ВНV-СанктПетербург, 1999.-416 

с. 

10. Подбельский В.В. Мова С ++ .- М .: 

Фінанси і статистика, 1966.-558 с. 



 

11. Дейтл Н., Уімзі Ч., Хедінгтон М. 

Програмування на С ++. Пер. З англ. - М.: 

ДМК, 2000.. - 672 с. 

12. Айра П. Об'єктно-орієнтоване 

програмування на С ++. Пер. з англ. - М .: 

СПб .: "Видавництво БІНОМ" - "Невський 

Діалект", 1999.-462с. 

13. Бігун А.В. Технологія програмування: 

об`єктно-орієнтований підхід: Навч.-метод. 

Посібник для самост. Вівче. дісц.-К.: КНЕУ, 

2000.-200 с. 
 

 

 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

(РІВЕНЬ С - МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

Архітектура та проектування програмного 

забезпечення (рівень С - Менеджмент 

проектів програмного забезпечення) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Вайганг Г.О., к.т.н., доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом сьомого семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Інформаційні технології (Рівень С - 

Цифрова економіка)», «Архітектура та 

проектування програмного забезпечення 

(рівень А)», «Архітектура та проектування 

програмного забезпечення (рівень Е - 

Аналіз вимог та конструювання 

програмного забезпечення)», «Архітектура 



 

та проектування програмного забезпечення 

(Рівень D – Економіка програмного 

забезпечення)»   

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування теоретичних знань та практичних навичок щодо основних підходів та 

засад управління ІТ-проектами, усвідомлення взаємозв’язку між теоретичним 

підґрунтям управління проектами та його прикладним застосуванням у галузі. 

Надання майбутнім фахівцям сучасних фундаментальних знань з основних аспектів 

управління ІТ-проектами, а також набуття навичок адаптації і впровадження 

проектних рішень у практичну діяльність. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Тема 1. Профілювання вимог до проектів ПЗ. Нормативні профілі.  

Принципи адаптації базових функціональних стандартів. Базові національні 

стандарти. Профільна база. Таксономія. Принцип адаптації (припасування) і 

використання. Нормативний профіль. Скрінінг-технологія. Гармонізація нормативних 

профілів. Алгоритми гармонізації (евристика, попарного порівняння, спеціалізація і 

повідомлення).  

Тема 2. Процеси життєвого циклу ПЗ.  

Архітектура процесів. Класифікація процесів життєвого циклу ПЗ – основні, 

підтримуючі, організаційні. Взаємодія процесів. Процеси життєвого циклу ПЗ. (Серії 

стандартів ISO/IEC 12207 і ECSS-E(M,Q)XX-XX. Архітектура процесів. Класифікація 

процесів. Взаємодія процесів (Посібник із застосування ISO/IEC 12207).  

Тема 3. Концепції і характеристики базових міжнародних стандартів 

програмної інженерії й інформаційних технологій. Моделі якості ПЗ.  

Характеристики, підхарактеристики, атрибути, метрики якості ПЗ. Внутрішня 

якість, зовнішня якість, якість ПЗ у використанні.  

Моделі, характеристики і метрики якості ПЗ (серії стандартів ISO/IEC 9126 і 

ECSS-E(M,Q)XX-XX). Парадигма «атрибут – метрика підхарактеристика – 

характеристика якості ПЗ». Базові характеристики якості ПЗ: функціональність, 

надійність, ефективність, практичність, мобільність і якість у використанні.  

Тема 4. Оцінювання програмних засобів на різних фазах життєвого циклу.  

Ідентифікація типу ПЗ. Вибір адекватних показників (характеристик, 

підхарактеристик) для різних категорій ПЗ і різних ситуацій оцінювання (розробка, 

придбання, незалежна оцінка 3-х сторін). Схема оцінки. Удосконалення процесів. 

Цикл PDCA (Планування – виконання – виміру і контроль – дії по удосконаленню).  

Оцінка (атестація) процесів життєвого циклу ПЗ (серія стандартів ISO/IEC 

15504). Еталонна модель зрілості процесів (SPICE). 

Тема 5. Управління проектами в системі менеджменту організацій.  

Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація 

проектів. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту. Цілі, процеси та 

функції в управлінні проектами. Характеристика моделі управління проектами. 



 

Оточення та учасники проекту. Життєвий цикл проекту. 

Тема 6. Обґрунтування доцільності проекту та його ефективності. 

Організаційні структури управління проектами. 

Розробка концепції проекту. Структура проектного аналізу. Обґрунтування 

доцільності проекту. Оцінка ефективності проектів. Базові засади створення 

організаційної структури проекту. Основні форми проектних структур 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 

Тема 7. Планування проекту як складова управління проектами. 

Система планування проекту. Розробка плану управління проектом. 

Характеристика управління змістом проекту. Сутність і функції структуризації 

проекту. Напрями структуризації проекту.  

Тема 8. Планування строків та термінів виконання проектів. 

Засади управління термінами проекту. Організаційно-технологічні моделі 

планування проектів. Сіткове планування проектів. Особливості сіткового 

планування в умовах невизначеності. Розробка розкладу проекту. 

 

Тема 9. Управління ресурсним забезпеченням проектів. 

Процеси управління вартістю проекту. Ресурсне планування проекту. 

Планування витрат по проекту. Методи розрахунку вартості проекту. Визначення 

бюджету проекту. 

Тема 10. Кадрове забезпечення виконання проекту. 

Процеси управління людськими ресурсами проекту. Організаційна культура 

проекту. Типи організаційних структур: функціональна, матрична та проектна. 

Матриця відповідальності. Взаємозв’язок з персоналом. Етапи і методи утворення 

команд. Формування команди проекту. Мотиваційні аспекти роботи команди. Моделі 

проектних груп: MSF (Microsoft), RUP (IBM), CDM (Oracle) PMI-PMBoK. Управління 

конфліктами в проектах. 

Тема 11 Управління комунікаціями та інформаційним забезпеченням 

проекту. 

Процеси управління комунікаціями при виконанні проекту. Інформаційна 

система управління проектами. Програмно-технічні засоби управління проектами. 

Автоматизація управління проектами. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ 

Тема 12. Контролювання строків та термінів виконання проекту. 

Зміст контролювання процесами виконання проекту. Моніторинг виконання 

робіт з проекту. Інструменти контролю виконання проекту. Контролювання вартості 

виконання робіт проекту. Управління змінами в процесі виконання проекту. 

Тема 13. Управління ризиками в проектах. 

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 

Планування управління ризиками. Ідентифікація ризиків. Аналіз проектних ризиків. 

Планування заходів з реагування на ризики. Моніторинг і контроль ризиків.  

Тема 14. Управління якістю виконання проекту. 

Поняття якості в контексті проектного менеджменту. Концепція управління 

якістю проекту. Планування управління якістю проекту. Забезпечення якості проекту. 

Контроль якості проекту. 



 

Тема 15. Закриття проекту. Результативність програмістської проектної 

діяльності.  

Ухвалення результатів. Документи про набутий досвід. Аналіз закриття 

проекту. Поняття результативності - характеристика результатів проекту з погляду 

їхнього застосування поза проектною діяльністю. Класифікація робочих продуктів 

проекту. Визначення границь застосування методів і методик при поширенні досвіду  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Знати основні поняття, процеси, економічне обґрунтування в управлінні ІТ-

проектами 

РНД 2 Демонструвати знання про системні підходи, методи управління, 

планування та моніторингу проекту 

РНД 3 Демонструвати практичні навички самостійно аналізувати вимоги до 

програмного продукту та застосовувати методи планування й контролю 

програмних проектів  

РНД 4 Вміти розробляти план управління проектом та здійснювати оцінку й аналіз 

ризиків ІТ-проекту 

РНД 5 Демонструвати здатність застосовувати математичний та аналітичний 

інструментарій для отримання оцінок вартості робіт, оцінки, аналізу ризиків 

тощо та представляти отримані результати 

РНД 6 Демонструвати готовність роботи в команді, брати участь у роботах з 

впровадження IT проектів, введення їх до експлуатації на об’єктах різного 

призначення.  

РНД 7 Відповідально проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх 

аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, 

налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР03 Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

ПР 04 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення. 

ПР15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. 

ПР16 Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх 

видів програмної документації. до кваліфікаційної роботи 

ПР22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами 

ПР24 Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем. 



 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Профілювання вимог до проектів ПЗ. Нормативні профілі. Л1.  

Тема 2. Процеси життєвого циклу ПЗ. Л2.  

Тема 3. Концепції і характеристики базових міжнародних стандартів програмної 

інженерії й інформаційних технологій. Моделі якості ПЗ. Л3.  

Тема 4. Оцінювання програмних засобів на різних фазах життєвого циклу. Л4. Пр1. 

Тема 5. Управління проектами в системі менеджменту організацій. Л5.  

Тема 6. Обґрунтування доцільності проекту та його ефективності. Організаційні 

структури управління проектами. Л6. Пр2. 

Тема 7. Планування проекту як складова управління проектами. Л7.  

Тема 8. Планування строків та термінів виконання проектів. Л8. Пр3. 

Тема 9. Управління ресурсним забезпеченням проектів. Л9.  

Тема 10. Кадрове забезпечення виконання проекту. Л10. Пр4. 

Тема 11 Управління комунікаціями та інформаційним забезпеченням проекту. Л11. 

Пр5. 

Тема 12. Контролювання строків та термінів виконання проекту. Л12.  

Тема 13. Управління ризиками в проектах. Л13. Пр6. 

Тема 14. Управління якістю виконання проекту. Л14. Пр7. 

Тема 15. Закриття проекту. Результативність програмістської проектної діяльності. 

Л15. Пр8. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

корпоративного управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів 

вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через 

участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних задач, 

кейсів на основі реальних даних.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також 

роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 



 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінюва

ння 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX 

Незадовільно – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 

Незадовільно – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

9.2. Методи оцінювання 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Архітектура та 

проектування програмного забезпечення (рівень С - Менеджмент проектів 

програмного забезпечення)» - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

індивідуальна робота (проект), захист результатів виконання індивідуальних 

практичних завдань, презентація тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень С - Менеджмент 

проектів програмного забезпечення)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень С - Менеджмент 

проектів програмного забезпечення)» та їх оцінювання  

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 



 

форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання практичних завдань: 8*5 бали = 40 балів - 

Презентація та захист індивідуальних 

(дослідницько- аналітичних) завдань, 

робіт, проектів 

2*5 балів = 10 

балів 
- 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 - 

Підсумковий контроль (екзамен): 50 - 

Всього: 100 - 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 
Основна література 

1. Управління проектами: навч. посіб. / Ю. І. 

Буріменко, Л. В. Галан, І. Ю. Лебедєва, А. Ю. 

Щуровська; за ред. Ю. І. Буріменко. – Одеса: 

ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. – 208 с. 

2. Катренко A.B. Управління IT-проектами . 

[Книга 1. Стандарти, моделі та методи 

управління проектами] : [підручник]. - Львів: 

«Новий Світ - 2000», 2013. - 550 с. 

3. Алексей Просницкий Microsoft Project 2016: 

Методология и практика. – М.: ЗАО 

«Проектная ПРАКТИКА», 2016. – 404 с. 

4. Управління ІТ-проектами в Microsoft Project: 

Комп’ютерний практикум [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник для студентів 

спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” для 

всіх спеціалізацій / Л.М. Добровська, О.В. 

Аверьянова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 17,6 Мбайт). 

– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 – 152 с. 

Допоміжна література 

1. Управління проектами інформатизації : навч. 

посіб. для студентів ВНЗ /Л. М. Савчук, Л. М. 

Бандоріна, Р. В. Савчук та ін. ; Нац. металург. 

акад. України. - Дніпропетровськ : Герда, 2014. 

- 110 с. 

2. И.С. Осетрова Управление проектами в 

Microsoft Project 2010- СПб: НИУ ИТМО, 2013. 



 

– 69 с.   

3. Приймак В. М. Управління проектами. 

Навчальний посібник. К.: КНУ імені Тараса 

Шевченка, 2017.– 464с.  

Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Cisco Systems, Inc. [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт компанії Cisco Systems - Режим 

доступу : http://cisco.com 

2. What Is the PMBOK® Guide?. Project 

Management Institute (PMI).  - Режим доступу : 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational/pmbok/about  

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА)» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну  

Повна назва навчальної дисципліни  Навчальна практика (проектно-технологічна)   

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти  

ДВНЗ «Університет банківської справи»  

Повна назва структурного підрозділу  Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій  

Розробник  Андрієнко В.О., к.т.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних  

технологій, ЧННІ УБС  

Рівень вищої освіти  Перший рівень вищої освіти  

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни  

15 тижнів протягом 1-го семестру  

Обсяг навчальної дисципліни  Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС,  

180 годин, з яких 60 годин практичних 

занять, 120 годин становить самостійна 

робот, атестація: залік  

Мова викладання  Українською мовою  

Викладач  Андрієнко В.О., к.т.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних  

технологій, ЧННІ УБС  

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі  

Статус дисципліни  Практична підготовка за освітньою 

програмою  

«Інженерія програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни   Передумови відсутні 

Додаткові умови  Додаткові умови відсутні  

Обмеження  Обмеження відсутні  



 

3. Мета навчальної дисципліни  

Метою навчальної (проектно-технологічної) практики є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, формування комплексного представлення про місце фахівця 

програмної інженерії в системі виробничих відносин та його ролі у вирішенні 

прикладних завдань розробки програмного забезпечення для автоматизації бізнес-

процесів, напрацювання вмінь і навичок з проектування, розробки, тестування, 

супроводження та експлуатації  програмного забезпечення   

4. Зміст навчальної дисципліни  

Модуль 1.  
Програмна інженерія як фах. Проектування програмного забезпечення. 

Конструювання програмного забезпечення. Стандарти розробки програмного 

забезпечення. Дослідження методики розробки специфікації вимог до програмного 

продукту. Документаційне забезпечення та супровід програмного забезпечення.    

Модуль 2.   
Конфігураційне управління програмним забезпеченням. Інструменти і методи 

програмної інженерії. Дослідження основних елементів мови програмування. 

Багаторівневі, об’єктно-орієнтовані структури  програмного забезпечення 

(фреймворки) для розробки web-додатків (управління веб-сайтами і платформ для 

ведення електронної торгівлі, програм для організації спільної роботи, веб-сервісів 

для здійснення комунікації тощо). Дослідження  основних можливостей фреймворку 

Twitter Bootstrap, основи роботи з мовою програмування JavaScript та фреймворком 

JQuery  

Модуль 3.   

Якість програмного забезпечення та тестування. Аналіз систем контролю версій, 

основи роботи з GIT.. Командна робота при розробці програмного забезпечення.   

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни  

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:  

РНД 1  Демонструвати розуміння ролі інженерії програмного забезпечення  

РНД 2  Демонструвати знання стандартів розробки і супроводження програмного 

забезпечення  

РНД 3  Системно і комплексно аналізувати об'єкт проектування та проводити 

передпроектне обстеження предметної області для розробки програмного 

забезпечення  

РНД 4  Використовувати методи та засоби збору, формулювання специфікації 

вимог до програмного продукту та його супроводу  

РНД 5  Демонструвати знання основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу 

програмного забезпечення   

РНД 6  Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення  



 

РНД 7  Застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення  

РНД 8  Застосовувати на практиці підходи щодо оцінки та забезпечення якості 

програмного забезпечення.  

РНД 9  Застосовувати навички командної розробки, погодження, оформлення і 

випуску всіх видів програмної документації, презентації результатів 

розробки програмного продукту.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів   

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна:  

РН03  Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН04  Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативноправові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення.  

РН06  Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення.   

РН07  Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні  

РН08 принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних 

засобів інженерії програмного забезпечення.  

РН09  Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання 

та аналізу вимог до програмного забезпечення.  

РН10  Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний 

аналіз об'єкта проектування.  

РН12  Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення.  

РН15  Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення.    

РН16  Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску 

всіх видів програмної документації.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності  

7.1 Види навчальних занять  

Тема 1.1 Програмна інженерія як фах. Проектування програмного забезпечення П1  

Тема 1.2. Конструювання програмного забезпечення П 2  

Тема 1.3. Стандарти розробки програмного забезпечення П3  

Тема 1.4. Дослідження методики розробки специфікації вимог до програмного 

продукту П4,5  



 

Тема 2.1. Конфігураційне управління програмним забезпеченням П 6-10  

Тема 2.2. Якість програмного забезпечення та тестування П 11, 12  

Тема 2.3. Документаційне забезпечення та супровід програмного проекту П 13,14  

Тема 3.1. Інструменти і методи програмної інженерії П 15,16,17  

Тема 3.2. Дослідження  основних елементів мови програмування П18-23  

Тема 3.3. Багаторівневі, об’єктно-орієнтовані структури  програмного забезпечення 

(фреймворки) для розробки програмного забезпечення П24-29  

Тема 3.4. Командна робота при розробці програмного забезпечення П30  

7.2 Види навчальної діяльності   

НД 1. Аудиторна робота: мультимедійні презентації; тестові завдання; практичні 

ситуаційні завдання (кейси). НД 2. Самостійна робота  

8. Методи викладання, навчання  

МН1. практичні заняття (розв’язок практичних ситуаційних вправ (кейсів), проектна 

діяльність);   

МН2. самостійне навчання (дослідницько-аналітична, проектна  самостійна робота).  

    

 

9. Методи та критерії оцінювання  

9.1. Критерії оцінювання  

  

Шкала 

оцінювання  

ECTS  

Визначення  Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання  

A  ВІДМІННО  5 (відмінно)  90-100  

B  
ДОБРЕ  4 (добре)  

82-89  

C  74-81  

D  
ЗАДОВІЛЬНО  3 (задовільно)  

64-73  

E  60-63  

FX  НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю  

2 (незадовільно)  

35-59  

F  НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни  

1-34  

 

9. Методи оцінювання  



 

Форма підсумкового контролю - залік.  

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, презентація 

та захист проектних робіт  

2. Розподіл балів, які може накопичувати здобувач, наведено в табл. 4.  

Таблиця 4  

Форми контролю результатів навчання здобувачів  

Навчальна практика (проектно-технологічна)   

Найменування заходу контролю  Максимальна кількість балів за захід 

поточного контролю  

- Самостійні завдання;  

- Практичні завдання  

35  

65  

Підготовка тез доповіді  -  

Всього по поточному контролю  100  

Всього  100  
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни   

10.1  Засоби навчання  ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура.  

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. ЗН3. Програмно-апаратні та 

інструментальні засоби розробки, 

супроводження та експлуатації програмного 

забезпечення (комп’ютери, ноутбук, 

мультимедійний проектор, програмне 

забезпечення  

– MS Office, Google Chrome,  мови програмування  

Ruby, JavaScript,  фреймворк Rails,  Twitter  

Bootstrap, Jquery,  GIT, MySQL та ін.)  

ЗН4. Відкриті онлайн курси Cursera  

ЗН5. Система дистанційного навчання MOODLE 

ЗН6. Бібліотечні фонди.  

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення  

1. Інженерія програмного забезпечення: 

Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; М-во 

освіти і науки України, Національний 

університет біоресурсів та природокористування 

України.  

– Київ: , 2018.  

2. K.Wiegers Creating a software engineering 

culture // Dorset House Publ.- New York, 2003.358 
p.   

3. И. Саммервил. Инженерия программного 

обеспечения.- М.: Вильямс, 2002.- 620 с.  

4. Бибо Бер , Кац Иегуда jQuery. Подробное 

руководство по продвинутому JavaScript; 

Символ-плюс - М., 2017. - 624 c.   

5. Макфарланд Дэвид JavaScript. Подробное 



 

руководство; Эксмо - М., 2015. - 608 c.  

6. Макфарланд Дэвид JavaScript и jQuery. 

Исчерпывающее руководство (+ DVD-ROM); 

Эксмо - М., 2015. - 688 c.   

7. Прохоренок  Н.  А.  Python. 

 Самое  необходимое;  

БХВ-Петербург - М., 2015. - 416 c.  

8. Barry, Unsworth The Ruby in Her Navel – A 

Novel / Barry Unsworth. - Москва: СПб.: Питер, 

2007. - 416 c.  

9. Брюс, А. Тейт Ruby on Rails. Быстрая веб-

разработка / Брюс А. Тейт, Курт Ниббс. - М.: 

БХВ-Петербург, 2008. - 224 c.  

10. Фернандес, Оби Путь Rails. Подробное 

руководство по созданию приложений в среде 

Ruby on Rails / Оби Фернандес. - М.: Символ-

плюс, 2009. - 768 c.  

11. Сильвио Морето Bootstrap в примерах. - 

ДМК Пресс, 2017  

12. Matt Lambert, Bass Jobsen Адаптивная веб-

разработка с Bootstrap 4 - Packt Publishing, 2017.  

13. Евдокимов А., Финков М. Создание сайтов 

своими руками на Bootstrap - Наука и техника, 

2017.  

14. 5 лучших CSS-фреймворков для 

верстальщиков и web-мастеров. URL: 

https://geekbrains.ru/posts/5_css_frameworks  

15. CSS  для  верстальщиков.  URL:  

https://netology.ru/blog/css-dlyaverstalshchikov  

16. Bootstrap is the most popular HTML, CSS, 

and JS framework for developing responsive, mobile 

first projects on the web. URL:  

http://getbootstrap.com/  

17. Програмні  системи, продукти  і 

 алгоритми  URL: http://swsys-web.ru/  

 

  

  

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«БАКАЛАВРСЬКИЙ ТРЕНІНГ (СЕМІНАР)» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Бакалаврський тренінг (семінар) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., доцент, 

професор кафедри 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

7 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 117 годин становить самостійна 

робот, атестація: 3 години екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., доцент, 

професор кафедри 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни навчальна дисципліна практично 

підготовки для освітньої програми 

«Інженерія програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення дисципліни  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи  знань про 

дослідницький процес і прищеплення навичок проведення наукових досліджень для 

розв’язання практичних задач і прийняття обґрунтованих, цілеспрямованих, 

оптимальних, своєчасних і свідомих рішень для ефективної розробки програмного 

забезпечення; отримання  знань стосовно підходів до написання бакалаврської 

дипломної роботи, навичок дискусії, обміну думками чи поглядами, підготовки 

презентації дипломної роботи. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Інформація, структури та моделі даних 

Тема 1.1 Роль і місце баз даних в інформаційних системах 

 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Тема 1.1. Поняття науки. Класифікація наук 

Тема 1.2. Поняття наукового дослідження. Класифікація наукових досліджень 

Тема 1.3. Рівні і компоненти наукових досліджень 

Тема 1.4. Етапи наукових досліджень 

Тема 1.5. Методологія наукових досліджень 

Тема 1.6. Планування наукових досліджень 

Тема 1.7. Технологія наукових досліджень 

Тема 1.8. Обробка результатів наукових досліджень 

Тема 1.9. Оформлення наукових досліджень 

Змістовий модуль 2.  МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРСЬКОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Тема 2.1. Вибір теми бакалаврської кваліфікаційної роботи та обгрунтування її 

актуальності 

Тема 2.2. Принципи академічної доброчесності при написанні 

бакалаврської  кваліфікаційної роботи 

Тема 2.3. Розробка плану дослідження та змісту бакалаврської  кваліфікаційної 

роботи 

Тема 2.4. Вимоги оформлення кваліфікаційної роботи та підготовка презентації 

дослідження 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 формулювати мету і завдання дослідження, визначати його об’єкт, 

предмет та інші характеристики, спираючись на інформаційно-

довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і 

техніки; 

РНД 2 збирати, обробляти, систематизувати, аналізувати різноманітну 

інформацію за темою дослідження, для  цілей проектування,  керуючись  

формальними методами опису вимог та моделювання; 

РНД 3 визначати теоретико-методологічні засади й комплекс методів, 

адекватних дослідницькій проблемі; 

http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/mod/resource/view.php?id=6576


 

РНД 4 обгрунтовувати вибір мов програмування та технології розробки для 

створення і супроводження програмного забезпечення в рамкам 

досліджуваної проблеми; 

РНД 5 вмотивовано й чітко формулювати вимоги до програмного продукту, 

який проектують 

 узагальнювати результати дослідження та укладати тексти різноманітного 

формату (наукова стаття, реферат, есе, курсова робота та ін.); 

РНД 6 формувати доповідь про результати проведеного дослідження та 

проектування, готувати презентації (в Microsoft PowerPoint) і публічно 

виступати, захищати власну позицію в дискусії; 

РНД 7 знати сутність процесів, фаз та ітерацій життєвого циклу програмного 

забезпечення; 

РНД 8 вмотивовано й чітко обгрунтовувати доцільність і застосовувати  методи 

розробки алгоритмів, підходи до проектування, інструментарій 

тестування,  візуалізації, вимірювань та документування програмного 

забезпечення; 

РНД 9 здійснювати всебічне передпроектне обстеження предметної області, 

системний аналіз об'єкта проектування; 

РНД 10 застосовувати  стандарти  й  кодекси  професійної етики  під час роботи 

над програмною  

системою. 

РНД 11 мати навички командної роботи і розробки  окремих видів  документації, 

що супроводжують  процес розробки програмного забезпечення; 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Пр01 Аналізувати,  цілеспрямовано  шукати  і  вибирати  необхідні  для 

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і 

знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. 

Пр02 Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та 
культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і дотримуватись 
їх в професійній діяльності. 

ПР03 Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 
забезпечення.  

Пр09 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання 

та аналізу вимог до програмного забезпечення. 

ПР10 Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний 
аналіз об'єкта проектування. 

Пр 11 Вибирати  вихідні  дані  для  проектування,  керуючись  формальними 

методами опису вимог та моделювання. 

Пр12 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 



 

програмного забезпечення. 

Пр13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

Пр 14 Застосовувати  на  практиці  інструментальні  програмні  засоби 

доменного  аналізу,  проектування,  тестування,  візуалізації, 

вимірювань та документування програмного забезпечення 

Пр15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 
розв’язання завдань створення і супроводження програмного 
забезпечення. 

Пр16 Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску 
всіх видів програмної документації. до кваліфікаційної роботи 

ПР23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 
забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.1. Поняття науки. Класифікація наук ПР1 

Тема 1.2. Поняття наукового дослідження. Класифікація наукових досліджень ПР2 

Тема 1.3. Рівні і компоненти наукових досліджень ПР3 

Тема 1.4. Етапи наукових досліджень ПР4 

Тема 1.5. Методологія наукових досліджень ПР5 

Тема 1.6. Планування наукових досліджень ПР6 

Тема 1.7. Технологія наукових досліджень ПР7 

Тема 1.8. Обробка результатів наукових досліджень ПР8 

Тема 1.9. Оформлення наукових досліджень ПР9 

Тема 2.1. Вибір теми бакалаврської кваліфікаційної роботи та обгрунтування її 

актуальності ПР10 

Тема 2.2. Принципи академічної доброчесності при написанні 

бакалаврської  кваліфікаційної роботи ПР11 

Тема 2.3. Розробка плану дослідження та змісту бакалаврської  кваліфікаційної 

роботи ПР12 

Тема 2.4. Вимоги оформлення кваліфікаційної роботи та підготовка презентації 

дослідження ПР13 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– тестові завдання; 

– практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (розв’язок практичних ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (дослідницько-аналітична самостійна робота). 

http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/mod/resource/view.php?id=6576


 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу 

підсумкового семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю є диференційований залік 

17. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, презентація та 

захист індивідуальної роботи дослідницького характеру 

18. Розподіл балів, які може накопичувати здобувач, наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання здобувачів за навчальною дисципліною  

«Бакалаврський тренінг (семінар)» 

Найменування заходу контролю Максимальна кількість балів за захід 

поточного контролю 

- Самостійні завдання; 

- Практичні завдання 

 

80 

Підготовка тез доповіді 10 

Підготовка конкурсної роботи 10 

  

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 



 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1.Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за 

заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 

272 с. 

2.Бобилєв В. П. Методологія та організація 

наукових досліджень: підручник. Дніпро: ІМА-

пресс, 2014. – 643 с. 

3.Колесников О. В. Основи наукових досліджень: 

навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 

2011. – 144 с. 

4.Краус Н. М. Методологія та організація 

наукових досліджень: навч.-метод.посіб. 

Полтава: Оріяна, 2012. – 182 с. 

5.Остапчук М. В. Методологія та організація 

наукових досліджень: підручник. Одеса: Фенікс, 

2014. – 375 с. 

Дистанційний курс «Бакалаврський тренінг 

(семінар)» в системі MOODLE  

 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програмування (Рівень В - Технологія створення програмних продуктів) 

  

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Програмування (Рівень В - Технологія створення 

програмних продуктів) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Андрієнко В.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 17 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Інформаційні технології (рівень А), Основи 

програмної інженерії (рівень А), Основи 

програмної інженерії (рівень В - Емпіричні 

методи програмної інженерії), Програмування 

(Рівень D - Об'єктноорієнтоване 

програмування), Програмування (Рівень Е -

Інтернет технології та WEB програмування) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

формування системи теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок з питань 

теоретичних основ та використання сучасних методології та технологій створення, 

формування вимог, оцінювання якості, тестування та супроводу програмних продуктів 

4. Зміст навчальної дисципліни 



Тема 1. Базові поняття створення програмних продуктів 

1.1. Вступ. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни, її місце у 

навчаль-ному процесі. Організаційно-методичні вказівки щодо вивчення 

дисципліни. 

1.2. Поняття моделі життєвого циклу програмного забезпечення та 

інформаційної системи. Моделі життєвого циклу життєвого циклу програмного 

забезпечення та інформаційної системи. 

1.3. Основні етапи життєвого циклу інформаційної системи аналіз, розроблення 

вимог, проектування, тестування, введення в експлуатацію, супровід. Етапи 

життєвого циклу, а саме: аналіз, розроблення вимог, проектування, тестування, 

введення в експлуатацію, супровід. Склад завдань за етапами. 

1.4. Причини виникнення технології програмної інженерії. Причини 

виникнення технології програмної інженерії: повторне використання коду, 

модульне програмування, модифікація програм. Історична довідка. 

1.5. Структура життєвого циклу за міжнародним стандартом ISO/IEC 12207. 

Основний зміст та галузь застосування міжнародного стандарту ISO/IEC 12207. 

 

Тема 2. Схематичне уявлення та сутність моделей життєвого циклу 

програмного забезпечення 

2.1. Зміст основних етапів розроблення програмного забезпечення. Зміст 

основних етапів розроблення програмного забезпечення: визначення вимог, 

проектування, кодування, тестування, супровід. 

2.2. Особливості каскадної, спіральної, інкрементальної моделей. Особливості 

каскадної, спіральної, інкрементальної моделей. Моделі швидкого розроблення 

програмних продуктів. 

2.3. Зміст процесу розроблення програмного забезпечення. Уніфікований 

процес розроблення програмного забезпечення (USDP). 

2.4. Основні стандарти програмної інженерії. ISO/IEC 12207 Information 

Technology Software Life Cycle Processes, SEI CMM Capability Maturity Model 

(for Software), ISO/IEC 15504 Software Process Assessment, PMBOK Project 

Management Body of Knowledge, SWEBOK Software Engineering Body of 

Knowledge, ACM/IEEE CC2001 Computing Curricula 2001. Стандарт ISO/IEC 

12207-95. Міжнародні ор-ганізації-розробники стандартів. 

 

Тема 3. Класифікація та сутність процесів розроблення програмного 

забезпечення 

3.1. Принципи і методи проектування програмного забезпечення. Принципи і 

методи проектування програмного забезпечення. Основні поняття програмного 

процесу: життєвий цикл, процес, основні процеси. Сутність моделі програмного 

процесу, моделі організації робіт. 

3.2. Методи програмної інженерії. Методи програмної інженерії: опис моделей, 

правила та обмеження, рекомендації по застосуванню методу. Типова схема 

розроблення програми. 

3.3. Рівні управління вимогами. Рівні управління вимогами: рівень замовника та 

розробника. 

3.4. Особливості застосування та формулювання вимог. Поняття C-вимоги та 



D-вимоги. Особливості застосування та формулювання. 

 

Тема 4. Типова схема аналізу вимог 

4.1. Джерела виникнення C-вимог. Джерела виникнення C-вимог. Визначення 

складу осіб, які впливають на вимоги. 

4.2. Методології та інструментальні засоби для C-вимог. Методології та 

інструментальні засоби для C-вимог. Використання діаграм варіантів 

використання, класів та переходів станів для C-вимог. 

4.3. Типова схема розроблення D-вимог. Типова схема розроблення D-вимог та 

їх зв'язок із C-вимогами. Метрики визначення та оцінювання D-вимог. Склад D-

вимог. Послідовність дій для збирання й документування D-вимог. 

4.4. Типи D-вимог. Типи D-вимог: функціональні, нефункціональні, зворотні. 

Сутність типів вимог. Метрики оцінювання. Метрики аналізу вимог згідно зі 

стандартом IEEE 982.2-1988. Властивості D-вимог. Організація D-вимог. 

Засоби опису детальної вимоги. 

 

Змістовий модуль 2 

Реалізація, тестування та супровід програмного забезпечення  

 

Тема 5. Якість програмного забезпечення 

5.1. Поняття і складові якості програмного забезпечення. Поняття якості 

програмного забезпечення. Основні аспекти якості ПЗ, рівні уявлення моделі 

якості ПЗ. Складові якості програмного забезпечення: надійність, супровід, 

практичність, ефективність, мобільність, функціональність. 

5.2. Метрики якості програмного забезпечення. Поняття метрики якості 

програмного забезпечення. Організація контролю якості ПЗ на етапах 

життєвого циклу програмного продукту. 

5.3. Стандартне оцінювання значень показників якості. Чотирьохрівнева модель 

якості ПЗ. Типи заходів. Стандарт, використовуваний для оцінювання значень 

показників якості. Методи оцінювання значень показників якості: 

вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий та експертний, а також їх 

комбінації. 

 

Тема 6. Моделі якості та надійності в програмної інженерії 

6.1. Управління якістю програмного забезпечення. Мета процесу управління 

якістю ПЗ. Два процеси забезпечення якості на етапах ЖЦ ПЗ. Вимоги 

стандарту до організації системи якості. 

6.2. Моделі оцінки надійності програмного забезпечення. Поняття надійності 

ПЗ. Основні поняття в проблематиці надійності ПЗ. Класифікація моделей 

надійності ПЗ. Моделі надійності в програмної інженерії. 

6.3. Марківські і пуассонівська моделі надійності. Марківський процес. Моделі 

зростання надійності ПЗ. Модель Джелінського-Моранді. Модель Шика-

Вулвертон. Модель Гоело-Окумото. 

 

Тема 7. Тестування програмного забезпечення 

7.1. Мета тестування та основні принципи тестування. Мета тестування. 



Основні принципи тестування: динамічність, кінцевість, вибір, очікувана 

поведінка. Область знань "Тестування програмного забезпечення" (відповідно 

до стандарту SWEBOK, 2004). 

7.2. Рівні тестування. Рівні тестування. Модульне та системне тестування. 

7.3. Типовий план модульного тестування. Типовий план модульного 

тестування. Класифікація типів тестів: чорний, сірий, білий ящики. Тестування 

"ящиків", аналіз межових значень для "чорного" ящика. Розгляд рішень для 

тестування "білого ящика". 

7.4. Методи планування тестування. Методи планування тестування. Стандарти 

документації з тестування.  

 

Тема 8. Супровід програмного забезпечення 

8.1. Сутність та методи супроводу програмних систем. Супровід програмних 

систем: мета і основні завдання. Організація процесу супроводу. Методи 

супроводу: аналіз впливу факторів, зворотне проектування. 

8.2. Завдання супроводу програмних систем. Визначення завдань супроводу 

згідно зі стандартом IEEE 1219-1992. 

8.3. Якість супроводу програмних систем. Визначення якості супроводу: 

метрики супроводу та їх використання. 

8.4. Управління супроводом програмних систем. Принципи управління 

супроводом програмних систем. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання етапів життєвого циклу програмного продукту 

РНД 2 Здобувач демонструє знання сучасних процесів проектування та вміє 

застосовувати їх при розробленні програмних продуктів 

РНД 3 Здобувач вміє аналізувати, створювати та обирати склад та типи вимог до 

програмного продукту 

РНД 4 Здобувач демонструє знання теоретичних основ управління якістю 

програмних продуктів  

РНД 5 Здобувач демонструє знання принципів управління якістю програмних 

продуктів 

РНД 6 Здобувач вміє застосовувати сучасні методи тестування програмного 

продукту 

РНД 7 Здобувач знає та вміє застосовувати методології та засоби програмної 

інженерії 

РНД 8 Здобувач знає та вміє застосовувати методи моделювання для опису об'єктів 

інформатизації 

РНД 9 Здобувач знає та вміє застосовувати основні підходи до об'єктно-

орієнтованого проектування інформаційних систем 

  



6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР03 Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення. 

Пр06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення 

програмного забезпечення. 

Пр07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні 

принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів 

інженерії програмного забезпечення. 

Пр09 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу 

вимог до програмного забезпечення. 

Пр12 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного 

забезпечення та структур даних і знань. 

Пр13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного 

забезпечення 

Пр14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, 

проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного 

забезпечення. 

Пр15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання 

завдань створення і супроводження програмного забезпечення 

Пр17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення. до 

кваліфікаційної роботи 

ПР19 Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного 

забезпечення 

Пр22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Базові поняття створення програмних продуктів  Л.1, Л.2, ПР.1 

Тема 2. Схематичне уявлення та сутність моделей життєвого циклу програмного забезпечення Л.3-4, ПР.2 

Тема 3. Класифікація та сутність процесів розроблення програмного забезпечення. Л.5-6, ПР.3-4 

Тема 4. Типова схема аналізу вимог.  Л.7-8, ПР.5-6 

Тема 5. Якість програмного забезпечення.  Л.9, ПР.7-8. 

Тема 6. Моделі якості та надійності в програмної інженерії Л.10-11,. ПР.9-10. 

Тема 7. Тестування програмного забезпечення. Л.12-13, ПР.11-13. 

Тема 8. Супровід програмного забезпечення. Л.14-15, ПР.14-15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 



МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, а також підготовку 

аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Програмування (Рівень В 

- Технологія створення програмних продуктів)»  – екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Програмування (Рівень В - Технологія створення програмних продуктів)» наведено в 

таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання здобувачів  

за навчальною дисципліною «Програмування (Рівень В - Технологія створення 

програмних продуктів)» та їх оцінювання 



 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 
3*10 балів = 30 балів 

1*20 балів = 20 балів 
 

Контрольна робота (тестування): 
  

Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
  

або   
Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах тощо: 

  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50  

Всього: 100  
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа - та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. 

Інформаційн

е та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

6.1 Основна література 
1. Бабенко Л. П., Лавріщева К. М. Основи програмної інженерії : навч. посіб. К. : 

Знання, 2001. 270 с. 

4. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на C++. СПб. : Изд. Бином, 1999. 560 с. 

5. Кознов Д. В. Языки визуального моделирования: проектирование и 

визуализация программного обеспечения : учеб. пособ. СПб. : Изд. СПбГУ, 2004. 

143 с. 

6. Липаев В.В. Программная инженерия. Основы. М. : Радио и связь, 2006. 488 с. 

7. Крэг Л. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Applying UML and 

Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative 

Development. М. : Вильямс, 2006. 736 с. 

8. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования : учеб. пособ. М. : 

Вильямс, 2001. 145 с. 

9. Орлик С., Балуй Ю. Введение в программную инженерию и управление 

жизненным циклом ПО.  М. : Синтег, 2005. 654 с. 

10. Шафер Д., Фатрел Р., Шафер Л. Управление программными проектами: 

достижение оптимального качества при минимуме затрат. М. : Вильямс, 2003. 136 с. 

11. Шмуллер Дж. Освой самостоятельно UML 2 за 24 часа. Практическое 

руководство. М. : Вильямс, 2005. 416 с. 

12. Фаулер М. UML. Основы.   М. : Символ-Плюс,2005. 192 с. 

 

6.2. Додаткова 

13. Андон Ф. И., Лаврищева Е. М. Методы инженерии распределенных 

компьютерных систем. К. : Изд. "Наукова думка", 1997. 228 с. 

15. Андон Ф. И., Коваль Г. И., Коротун Т. М. Основы инженерии качества 

программных систем. К. : Академпериодика, 2002. 502 с. 

16. Бурнет Эд Привет, Android! Разработка мобильных приложений.- СПб. : Питер, 

2012.  256 с. 



17. Вандшнайдер, М. Основы разработки веб-приложений с помощью РНР и 

MySQL. М. : Эком, 2008.  832 с. 

18. Барлет Н. Программирование на JAVA / Н. Барлет, А. Лесли, С. Симкин. 

Путеводитель. К., 1996. 736 с. 

19. Богсс У. UML u Rational Rose. М. : Изд. "Лори", 2000. 580 с. 

20. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений. М. : Вильямс ; СПб., 2008. 546 с. 

21. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирова-ния. Паттерны 

проектирования. СПб. : Питер, 2010. 608 с. 

22. Гультяев А. К. MS PROJECT 2002. Управление проектами. Русская версия. 

Практическое пособие. СПб. : Корона, 2003. 592 с. 

23. Соммервил И. Инженерия программного обеспечения. М. ; СПб. ; К. , 2002. 623 

с. 

24. Кватрани Т. Визуальное моделирование с помощью IBM Rational Software 

Architect и UML. М. : Изд. КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. 354 с. 

25. Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных средств для 

информационных систем / В. В. Липаев. М. : СИНТЕГ, 1999. 224 с. 

26. Мацяшек Лешек А. Анализ и проектирование информационных систем с 

помощью UML 2.0. М. : ООО "Вильямс", 2008. 354 с. 

27. Мейер Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем / Б. 

Мейер. М. : Русская Редакция, 2005. 612 с. 

28. Синтес А. Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование 

за 21 день. М. : Вильямс, 2002. 352 с. 

29. Трофимов С. А. CASE-технологии: практическая работа в Rational Rose. М. : 

Бином-Пресс, 2002. 288 с. 

 

6.3. Інформаційні ресурси 

30. ISO / IEC / IEEE 12207 :2017 Systems and software engineering — Software life 

cycle processes (Система та інженерія програмного забезпечення - Процеси 

життєвого циклу програмного забезпечення) URL: 

https://www.iso.org/ru/standard/63712.html 

31. ДСТУ ISO/IEC 12207:2016 «Інженерія систем і програмного забезпечення. 

Процеси життєвого циклу програмного забезпечення» (ISO/IEC 12207:2008, IDT) 

URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=71824 

32. IEEE 1219-1992 - IEEE Standard for Software Maintenance URL: 

http://ni.biz.ua/2/2_2/2_2621_standart-IEEE--.html  

33. ISO 9000. Системи керування якістю. Основні положення і словник URL: 

https://ru. wikipedia.org/wiki/ISO. 

34. ISO 9000-1. Стандарти з керування якістю та забезпе-чення якості. Ч. 1. 

Настанови щодо вибору та застосування URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

35. ISO 9000-2. Стандарти з керування якістю та забезпе-чення якості. Ч. 2. 

Настанови щодо застосування ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 URL: 

https://ru.wikipedia.org/ wiki/ISO. 

36. ISO 9000-3. Стандарти з керування якістю та забезпе-чення якості Ч. 3. 

Настанови щодо застосування ISO 9001 під час роз-роблення, постачання та 

супроводження програмного забезпечення URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

37. ISO 9000-4. Стандарти з керування якістю та забезпе-чення якості Ч. 4. 

Настанови щодо керування програмою надійності URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

38. ISO 9001-2001. Системи керування якістю. Вимоги. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

39. ISO 9003. Система якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю 

готової продукції та її випробуваннях URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

40. ISO/IEC 14598-2:2000. Програмна інженерія. Оцінювання програмного 

продукту. Ч. 2. Планування та керування URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

41. ISO/IEC 14598-3:2000. Програмна інженерія. Оцінювання програмного 

продукту. Ч. 3. Процес для розробників URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

42. ISO/IEC 14598-6:2001. Програмна інженерія. Оцінка продукту Ч. 6. 

Документація модулів оцінювання URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

http://ni.biz.ua/2/2_2/2_2621_standart-IEEE--.html


43. ISO/IEC 19761:2003. Програмна інженерія. COSMIC-FFP. Метод вимірювання 

об'єму функціональних можливостей URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

44. ISO/IEC 25001:2007. Програмна інженерія. Оцінювання вимоги до якості 

програмного продукту (SQuaRE). Планування та керування URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

45. ISO/IEC 25020:2007. Програмна інженерія. Оцінювання вимоги до якості 

програмного продукту (SQuaRE). Настанова та еталонна модель вимірювання URL: 

https://ru. wikipedia.org/wiki/ISO. 

46. ISO/IEC 25030:2007. Програмна інженерія. Оцінювання вимоги до якості 

програмного продукту (SQuaRE). Вимоги якості URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

47. ISO/IEC 25051:2006. Програмна інженерія. Оцінювання вимоги до якості 

програмного продукту (SQuaRE). Вимоги до якості готових комерційних продуктів 

програмних засобів та інструкції по тестуванню URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

48. ISO/IEC 25062:2006. Програмна інженерія. Оцінювання вимоги до якості 

програмного продукту (SQuaRE). Загальний промисловий формат, який 

використовується при тестуванні звітів URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

49. ISO/IEC 9126-1:2001. Програмна інженерія. Якість продукту. Ч. 1. Модель 
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51. ISO/IEC TR 9126-2:2003. Програмна інженерія. Якість продукту. Ч. 2. Зовнішні 

метрики URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

52. ISO/IEC TR 9126-3:2003. Програмна інженерія. Якість продукту. Ч. 3. 

Внутрішні метрики URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

53. ISO/IEC TR 9126-4:2004. Програмна інженерія. Якість продукту. Ч. 4. Метрики 
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54. ДСТУ ISO/IEC 14598-1. Інформаційні технології. Оці-нювання програмного 

продукту. Ч. 1 Загальний огляд URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

55. ДСТУ ISO/IEC 14598-2. Програмна інженерія. Оцінювання програмного 

продукту. Ч. 2. Планування та керування URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

56. ДСТУ ISO/IEC 14598-3. Програмна інженерія. Оцінювання програмного 

продукту. Ч. 3. Процес для розробників URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO. 

57. ДСТУ ISO/IEC 14598-4. Програмна інженерія. Оцінювання продукту. Ч. 4. 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень А) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Архітектура та проектування програмного 

забезпечення (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Андрієнко В.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 
Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 17 тижнів протягом 3-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Інженерія програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Основи програмної інженерії, Програмування 

(Основи програмування), Комп’ютерні системи і 

мережі (рівень В – Комп’ютерна схемотехніка та 

архітектура комп’ютерів) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

формування системи теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок щодо сучасних 

методів та засобів проектування програмного забезпечення для їх застосування на процесах 

розробки програмного забезпечення для розв’язку задач прикладної галузі 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. Структура та архітектура програмного забезпечення 

Тема 1.1 Основні підходи до розробки програмного забезпечення  

Основні етапи розвитку технології розробки. «Стихійне» програмування. 

Структурний підхід до програмування. Об'єктний підхід до програмування. Компонентний 

підхід і CASE-технології. Розробка, орієнтована на архітектуру і CASE-технології.  

Тема 1.2. Застосування візуального моделювання з використанням мови UML в 



процесі розробки програмного забезпечення  

Цілі та історія створення UML. Засоби UML. Діаграми варіантів використання. 

Діаграми взаємодії. Діаграми послідовності. Кооперативні діаграми. Діаграми класів. 

Діаграми станів. Діаграми діяльності. Діаграми 4 компонентів. Діаграма розміщення.  

Тема 1.3. Правила розробки програмного забезпечення  

Правила розробки програмного забезпечення. Проблеми і правила розробки 

програмного забезпечення. Розгляд технічного завдання. Початок проектування.  

Тема 1.4. Життєвий цикл програмного забезпечення  

Поняття, процеси та моделі життєвого циклу. Етапи життєвого циклу програмного 

забезпечення. Класичний життєвий цикл. Макетування. Стратегії конструювання 

програмного забезпечення. Швидка розробка додатків. Спіральна, інкрементна та 

компонентно-орієнтована модель життєвого циклу. ХР- процес.  

Тема 1.5. Аналіз, характеристика та структура програмного забезпечення  

Вимоги до програмного забезпечення. Проектування програмного забезпечення. 

Управління конфігурацією програмного забезпечення. Тестування програмного 

забезпечення. Супровід програмного забезпечення. Конструювання програмного 

забезпечення. Управління конфігурацією програмного забезпечення.  

Тема 1.6. Архітектура програмного забезпечення 

Введення в архітектуру програм. Цілі вибору архітектури. Декомпозиція. Модель та 

зразки проектування. Використання моделей. Класифікація архітектури. Зразки 

проектування. Компоненти. Типи архітектури і їх моделі. Архітектури, засновані на потоках 

даних. Рівневі архітектури. 

Модуль 2. Проектування програмного забезпечення 

Тема 7. Проектування архітектури програмного забезпечення  

Аналіз області рішень. Архітектура програмного забезпечення. Розробка і оцінка 

архітектури на основі сценаріїв. Діаграми при проектуванні архітектури програмного 

забезпечення.  

Тема 8. Стратегії и методи проектування програмного забезпечення  

Стратегії та методи проектування програмного забезпечення. Компонентне 

проектування. Функціонально-орієнтоване або структурне проектування. Об'єктно-

орієнтоване проектування. Проектування на основі структур даних. Компонентне 

проектування.  

Тема 9. Стандарти та інструментальні засоби при виборі архітектури 

програмного забезпечення  

Інструментальні засоби. Високорівневі та низькорівневі інструментальні засоби. 

Стандарт 1ЕЕЕ/АМ81 для опису проекту. Контроль якості при виборі архітектури. Метрики 

для вибору архітектури. Перевірка архітектури за допомогою варіантів використання. 

Тема 10. Патерни в розробці програмного забезпечення  

Визначення та класифікація патернів. Патерни проектування в нотації мови UML. 

Шаблон проектування «Модель-подання-контролер». Модель уявлення архітектури «4+1».  

Тема 11. Архітектурні шаблони і стилі  

Архітектурні шаблони і стилі. Поняття архітектурного стилю. Огляд основних 

архітектурних стилів. Поєднання архітектурних стилів. Архітектура клієнт/сервер. 

Компонентна архітектура. Проектування на основі предметної області. Багатошарова 

архітектура. Архітектура, заснована на шині повідомлень. Сервісно-орієнтована архітектура. 

Об'єктно-орієнтована архітектура. КІ-рівнева/3-рівнева архітектура.  

Тема 12. Аналіз якості та оцінка програмного дизайну. 

 Нотації та засоби підтримки проектування Атрибути якості. Аналіз якості і техніки 

оцінки. Вимірювання. Поведінкові описи, динамічний погляд. Структурні описи, статичний 

погляд. Нотації проектування. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 



РНД 1 Здобувач демонструє знання етапів життєвого циклу програмного 

продукту 

РНД 2 Здобувач демонструє знання сучасних процесів проектування та вміє 

застосовувати їх при розробленні програмних продуктів 

РНД 3 Здобувач демонструє знання аналізу та специфікації вимог при 

проектуванні програмного забезпечення 

РНД 4 Здобувач вміє вирішувати завдання, що виникають на різних фазах 

життєвого циклу програмних систем на основі відповідних моделей і 

підходів розробки програмного забезпечення 

РНД 5 Здобувач демонструє знання і вміння розробляти архітектури, модулі та 

компоненти програмних систем 

РНД 6 Здобувач демонструє знання і вміння брати участь у проектуванні 

програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання 

(формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування 

РНД 7 Здобувач вміє накопичувати, обробляти та систематизувати професійні 

знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та 

визнання важливості навчання протягом всього життя 

РНД 8 Здобувач демонструє володіння навичками проектування програмного 

забезпечення 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Пр03 Знати основні процеси, фази та ітерації  

життєвого циклу програмного забезпечення. 

Пр06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення 

програмного забезпечення. 

Пр08 Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. 

Пр09 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та 

аналізу вимог до програмного забезпечення. 

Пр10 Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз 

об'єкта проектування 

Пр11 Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними  методами 

опису вимог та моделювання. 

Пр12 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

Пр13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного 

забезпечення 

Пр14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби  доменного 

аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування 

програмного забезпечення. 

Пр17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення до кваліфікаційної роботи 



7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1. Структура та архітектура програмного забезпечення  

Тема 1.1 Основні підходи до розробки програмного забезпечення Л.1 

Тема 1.2. Застосування візуального моделювання з використанням мови UML в процесі 

розробки програмного забезпечення Л.2-3, ПР.1-2 

Тема 1.3. Правила розробки програмного забезпечення Л.4, ПР.3-4 

Тема 1.4. Життєвий цикл програмного забезпечення  Л.5. 

Тема 1.5. Аналіз, характеристика та структура програмного забезпечення Л.6, ПР.5-6 

Тема 1.6. Архітектура програмного забезпечення  Л.7-8, ПР.7-8. 

Модуль 2. Проектування програмного забезпечення 

Тема 2.1 Проектування архітектури програмного забезпечення  Л.9,  ПР.9-10. 

Тема 2.2 Стратегії и методи проектування програмного забезпечення  Л.10 

Тема 2.3 Стандарти та інструментальні засоби при виборі архітектури програмного 

забезпечення Л.11, ПР.11-12. 

Тема 2.4 Патерни в розробці програмного забезпечення Л.12. 

Тема 2.5 Архітектурні шаблони і стилі Л.13-14, Пр.13-15. 

Тема 2.6 Аналіз якості та оцінка програмного дизайну. Л.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, а також підготовку 

аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 



B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Архітектура та 

проектування програмного забезпечення (рівень А)– екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних 

практичних завдань, презентація тощо. 

2. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

наведено в таблиці 4. 
Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів  
за навчальною дисципліною Архітектура та проектування програмного 

забезпечення (рівень А) та їх оцінювання  

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 7*6 балів = 42 бали  

Контрольна робота (тестування):   

Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
1*8 балів = 8 балів  

або   
Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах тощо: 

1*8 балів = 8 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50  

Всього: 100  
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа - та проекційна апаратура. 



ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література 

2. Бабенко Л. П., Лавріщева К. М. Основи 

програмної інженерії : навч. посіб. К. : Знання, 

2001. 270 с. 

3. Макконел С. Совершенный код. Практическое 

руководство по разработке программного 

обеспечения.  2016. 

4. Budgen D. Software Design, 2-nd edition. Addison 

Wesley, 2003. 400 p. 

5. Taylor R. Software Architecture: Foundations, 

Theory, and Practice. John Wiley and Sons, 2010. 

750 p. 

6. Басс Л. Архитектура программного 

обеспечения на практике. СПб. : Питер, 2006.  

575 с. 

7. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML. 

Руководство пользователя. М. : ДМК Пресс, 

2007. 496 с. 

8. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. 

Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования. 

СПб. : Питер, 2007.  366 с. 

9. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии 

разработки программного обеспечения.  2012. 

10. Трусова Б.Г. Программная инженерия. М.: 

Академия, 2014. 288 с.  

11. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: Учебное пособие.  

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  336 с.  

12. Гагарина Л.Г. Введение в архитектуру 

программного обеспечения М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. 320 с. 

6.2. Додаткова 

13. Технология разработки программного 

обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г. Гагарина, 

Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. 

Л.Г.Гагариной.  М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 400 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=389963  

14. Коваленко В.В. Проектирование 

информационных систем: Учебное пособие. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 320 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=473097  

http://znanium.com/bookread.php?book=473097


15. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. 

Теория и практика. Красноярск: Сиб. Федер. 

ун-т, 2012.  247 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=492527 

16. Назаров С.В. Архитектура и проектирование 

программных систем: монография М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013.  351 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=353187 

6.3. Інформаційні ресурси 

17. Пример написания функциональных 

требований к Enterprise-системе URL: 

http://habrahabr.ru/post/245625/  

18. Раздел Управление качеством форума CIT URL: 

http://citforum.ru/SE/quality/ Сайт Project 

Management Institute - http://www.pmi.org  

19. Требования к ПО из SWEBOK URL: 

http://swebokwiki.org/Chapter_1:_Software_Requi

rements  

20. Управление программной инженерией - 

перевод раздела SWEBoK URL: http://software-

testing.ru/files/se/3-7-

software_engineering_management.pdf 

 

  

http://znanium.com/bookread.php?book=492527
http://znanium.com/bookread2.php?book=353187
http://swebokwiki.org/Chapter_1:_Software_Requirements
http://swebokwiki.org/Chapter_1:_Software_Requirements


 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Архітектура та проектування програмного забезпечення  

(рівень Е - Аналіз вимог та конструювання програмного забезпечення) 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

Архітектура та проектування програмного 

забезпечення (рівень Е - Аналіз вимог та 

конструювання програмного забезпечення) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Андрієнко В.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 16 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Програмування (Рівень D - Об'єктно-

орієнтоване програмування), Інформаційні 

технології (рівень В – Операційні системи), 

Інформаційні технології (рівень С – Цифрова 

економіка), Організація баз даних і знань, 

Комп’ютерні системи і мережі (рівень С – 

Комп’ютерні системи і мережі) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

формування системи теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок щодо сучасних 

методів аналізу вимог, принципів і засобів конструювання надійного, стійкого та 



ефективного програмного забезпечення для розв’язку задач прикладної галузі 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Основні поняття конструювання програмного забезпечення. 

Поняття «конструювання програмного забезпечення». Програмування, як 

конструкторська робота. Важливість правильного конструювання програмного забезпечення. 

Основні елементи конструювання. Завдання, пов’язані з конструюванням програмного 

забезпечення.  

 

Тема 2. Розробка та аналіз вимог конструювання програмного забезпечення.  
Підготовка до конструювання. Визначення концепцій розробки програмного продукту 

і збору вимог. Основні етапи попередніх досліджень (знайомство з потребами і 

термінологією замовника, аналіз аналогічних продуктів, визначення бізнес потреб 

користувачів), визначення цілей продукту, що розробляється, збір вимог (інтерв’ювання, 

анкетування, спостереження, вивчення нормативної документації, прототипування).  

Аналіз вимог. Угруповання призначених для користувача «історій», усунення 

суперечливих і нездійсненних вимог, експертиза вимог до дизайну.  

Специфікування вимог. Зарубіжні і вітчизняні стандарти оформлення специфікації 

вимог до ПЗ. Мови специфікації вимог. 

 

Тема 3. Принципи, технології, засоби та стандарти конструювання програмного 

забезпечення.  
Основи конструювання: мінімізація складності; очікування змін; конструювання з 

можливістю перевірки; стандарти конструювання. Зв’язок конструювання з іншими стадіями 

життєвого циклу. Стандарти в конструюванні програмного забезпечення. 

Управління конструюванням: моделі, планування, вимірювання. Командна розробка. 

Проектування в конструюванні, мови конструювання, кодування, тестування в 

конструюванні, якість конструювання, інтеграція. Програмні засоби конструювання 

програмного забезпечення. 

 

Тема 4. Шаблони проектування, рефакторинг і реінжиніринг об’єктно-

орієнтованих програм.  
Шаблони проектування, цілі і правила застосування. Каталог шаблонів, класифікація і 

приклади застосування. 

Рефакторинг, цілі і правила застосування. Каталог рефакторингів, класифікація і 

приклади застосування. 

Прямий інжиніринг, редокументування, реструктуризація, зворотній інжиніринг, 

супроводження програмних продуктів. 

Тема 6. Методології конструювання програмного забезпечення 
Швидка розробка (RAD). Уніфікована розробка (RUP). Екстремальне програмування. 

Технологія Scrum. 

Конструювання програмного забезпечення, стійкого до помилок.  Конструювання 

захисту на системному рівні. Автоматичний контроль роботи програмного забезпечення. 

Тестування і технологія налагодження програмного забезпечення. 

Тема 6. Мови конструювання програмного забезпечення 
Конфігураційні, які задають параметри виконання програмної системи. 

Інструментальні - мови конструювання з повторно-використовуваних елементів (script). 

Мови програмування - C ++, Java. 

Архітектура і стиль програмної реалізації на об’єктно-орієнтованій мові 

програмування. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання аналізу та специфікації вимог при 

конструюванні програмного забезпечення 

РНД 2 Здобувач демонструє знання методології і вміння обирати методи 

конструювання програмного забезпечення 

РНД 3 Здобувач вміє визначати концепції розробки програмного забезпечення, 

збирати і аналізувати вимоги до нього 

РНД 4 Здобувач вміє вирішувати завдання, що виникають на різних фазах 

життєвого циклу програмних систем на основі відповідних моделей і 

підходів розробки програмного забезпечення 

РНД 5 Здобувач вміє розробляти надійне, стійке та ефективне програмне 

забезпечення 

РНД 6 Здобувач демонструє володіння навичками конструювання програмного 

забезпечення 

РНД 7 Здобувач демонструє знання і навички оцінки якості конструювання 

програмних систем 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Пр06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення 

програмного забезпечення. 

Пр07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

Пр10 Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз 

об'єкта проектування 

Пр12 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

Пр13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного 

забезпечення 

Пр17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення 

до кваліфікаційної роботи 

Пр20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Основні поняття конструювання програмного забезпечення. Л.1, Л.2, ПР.1 

Тема 2. Розробка та аналіз вимог конструювання програмного забезпечення. Л.3-4, ПР.2 

Тема 3. Принципи, технології, засоби та стандарти конструювання програмного 

забезпечення. Л.5-6, ПР.3 

Тема 4. Шаблони проектування, рефакторинг і реінжиніринг об’єктно-орієнтованих програм. 

Л.7-9, ПР.5-8 

Тема 5. Методології конструювання програмного забезпечення Л.10-12, . ПР.9-11. 



Тема 6. Мови конструювання програмного забезпечення Л.13-15, Пр.13-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, а також підготовку 

аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 



3. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Архітектура та 

проектування програмного забезпечення (рівень Е - Аналіз вимог та конструювання 

програмного забезпечення)– екзамен. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни Архітектура та 

проектування програмного забезпечення (рівень Е - Аналіз вимог та конструювання 

програмного забезпечення) наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання здобувачів  
за навчальною дисципліною Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень Е - 

Аналіз вимог та конструювання програмного забезпечення) та їх оцінювання 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 6*4 бали = 24 балів  

Контрольна робота (тестування): 2*10 балів = 20 балів  

Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
1*6 балів = 6 балів  

або   
Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах тощо: 

1*6 балів = 6 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50  

Всього: 100  
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа - та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

6.1 Основна література 
1. Бабенко Л. П., Лавріщева К. М. Основи програмної 

інженерії : навч. посіб. К. : Знання, 2001. 270 с. 

2. Макконел С. Совершенный код. Практическое 

руководство по разработке программного 

обеспечения.  2016. 

3. Budgen D. Software Design, 2-nd edition. Addison 

Wesley, 2003. 400 p. 

4. Taylor R. Software Architecture: Foundations, Theory, 

and Practice. John Wiley and Sons, 2010. 750 p. 

5. Басс Л. Архитектура программного обеспечения на 

практике. СПб. : Питер, 2006.  575 с. 

6. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML. 



Руководство пользователя. М. : ДМК Пресс, 2007. 

496 с. 

7. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. 

Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования. СПб. : 

Питер, 2007.  366 с. 

8. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки 

программного обеспечения.  2012. 

9. Трусова Б.Г. Программная инженерия. М.: Академия, 

2014. 288 с.  

10. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности: Учебное пособие.  М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016.  336 с.  

11. Гагарина Л.Г. Введение в архитектуру программного 

обеспечения М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 320 с. 

6.2. Додаткова 

1. Технология разработки программного обеспечения: 

Учеб. пос. / Л.Г. Гагарина, Е.В.Кокорева, 

Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной.  М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=389963  

2. Коваленко В.В. Проектирование информационных 

систем: Учебное пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. 320 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=473097  

3. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория 

и практика. Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012.  247 

с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=492527 

4. Назаров С.В. Архитектура и проектирование 

программных систем: монография М.: НИЦ Инфра-

М, 2013.  351 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=353187 

 

6.3. Інформаційні ресурси 

1. Пример написания функциональных требований к 

Enterprise-системе URL: 

http://habrahabr.ru/post/245625/  

2. Раздел Управление качеством форума CIT URL: 

http://citforum.ru/SE/quality/ Сайт Project Management 

Institute - http://www.pmi.org  

3. Требования к ПО из SWEBOK URL: 

http://swebokwiki.org/Chapter_1:_Software_Requiremen

ts  

4. Управление программной инженерией - перевод 

раздела SWEBoK URL: http://software-

testing.ru/files/se/3-7-

software_engineering_management.pdf 

  

http://znanium.com/bookread.php?book=473097
http://znanium.com/bookread.php?book=492527
http://znanium.com/bookread2.php?book=353187
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http://swebokwiki.org/Chapter_1:_Software_Requirements


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програмування (Рівень Е - Інтернет технології та WEB програмування) 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Програмування (Рівень Е - Інтернет технології 

та WEB програмування) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Андрієнко В.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 17 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Програмування (Рівень D - Об'єктно-

орієнтоване програмування), Інформаційні 

технології (Рівень В - Операційні системи)  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо Інтернет технологій і 

мов WEB програмування, для засобів та методів розробки динамічних Web-сайтів 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Мова гіпертекстової розмітки HTML  

Всесвітнє павутиння. URL-адреса. Веб-браузери. Протокол HTTP. Основи HTML5. 

Мова гіпертекстової розмітки HTML. Семантична розмітка. Робота з елементами. Створення 

HTML документа. Вбудовування вмісту. Вбудовування HTML за допомогою фреймів. 

Робота з гіперпосиланнями. Додавання зображень в HTML документі. Вбудовування вмісту з 

плагінів.  



Тема 2. Каскадні таблиці стилів CSS  

Знайомство з CSS. Визначення та застосування стилю. Додавання коментарів у 

таблицю стилів. Створення внутрішнього стиль. Створення вбудованого стилю. Створення 

зовнішньої таблиці стилів. Селектори, специфічність і каскадування. Визначення селекторів. 

Розуміння вбудованих стилів браузера. Розширення стилів браузера стилями користувача. 

Правило !important. Каскадування стилів. Специфічність. Спадкування. Робота з 

властивостями CSS. Робота з кольорами CSS. Робота з текстом. Робота блочною моделлю. 

Встановлення межі, полів і відступів. Позиціонування елемента <div>. Використання 

властивості float. Використання властивості clear. Використання властивості box-sizing. 

Центрування вмісту у вікні браузера. 

Тема 3. Створення HTML сторінок  

Семантика HTML. Чому семантична розмітка? Підтримка браузерів для HTML5. 

Створення семантичних документів HTML5. Створення макету сайту HTML5. Управління 

форматуванням за допомогою елементу <div>. Додавання тематичних розривів. Анотування 

вмісту. Робота зі списками. Робота з таблицями. Неправильне використання таблиць. 

Створення базової таблиці. Додавання заголовків. Стилізація заголовків таблиці. Визначення 

верхнього нижнього колонтитулів та тіла таблиці. Створення нестандартних таблиць. 

Додавання підпису до таблиці. Стилізація колонок.  

Тема 4. Мова програмування JavaScript  

Основи JavaScript. Розуміння JavaScript. Розуміння ролі даних. Використання 

інструкцій. Робота з функціями. Область видимості змінних. Вкладені функції і вкладені 

локальна змінна оглядовий. Перетворення до іншого типу. Умовне програмування. 

Реалізація циклів. Обробка помилок. Написання, тестування і відлагодження JavaScript. 

Привіт світ від JavaScript. Використання тегу script. Робота з браузерами, які не підтримують 

JavaScript. Вбудований JavaScript проти зовнішніх файлів JavaScript. Розміщення ваших 

елементів скрипту. Використання відладчиків JavaScript. 

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

Робота з об'єктами. Робота з масивами. Доступ до об'єктів DOM. Створення об'єктів 

JavaScript. Використання об'єктно-орієнтованої термінології. Розуміння об'єктно-

орієнтованого застереження JavaScript. Використання літерального шаблону об'єкта 

JavaScript. Створення динамічних об'єктів за допомогою шаблону factory. Створення класу. 

Використовуючи властивості prototype. Обговорення компромісу prototype/private. Реалізація 

простору імен. Реалізація спадкування. Робота з бібліотекою jQuery. Основи jQuery. Початок 

роботи з jQuery. Використання jQuery. Створення оболонки посиланням на елемент DOM 

для jQuery. Додавання обробників подій. Запуск обробників подій. Ініціалізація коду коли 

браузер готовий.  

Тема 6. Робота з формами  

Розуміння форм. Розуміння веб-комунікації. Відправка даних форми на веб-сервер. 

Передача даних при відправці форми. Використання елемента <label>. Визначення 

батьківських форм. Запуск подання форми. Серіалізація форми. Використання атрибуту 

autofocus. Використання обмежень представлення даних. Використання POST або GET. 

Перевірка форм. Необхідна перевірка. Перевірка вхідних URL. Перевірка чисел і діапазонів. 

Стилізація перевірки.  

Тема 7. Адаптивний інтерфейс користувача  

Підтримка декількох форм-факторів. Підходи розробки адаптивного інтерфейсу 

користувача. Міркування для підтримки різних типів пристроїв. Створення адаптивного 

інтерфейсу користувача. Типи media в CSS. Виявлення можливостей пристрою за допомогою 

запитів media. Виявлення старої версії Internet Explorer за допомогою умовних коментарів. 

Визначення стилів для друку.  

Тема 8. Основи мови програмування PHP  

Включення PHP в HTML. Синтаксис мови програмування PHP. Вирази. Оператори. 

Управління процесом виконання. Перетворення типів. Функції. Масиви. Обробка форм. 

Об’єктно-орієнтовне програмування в PHP. Термінологія. Об’ява класу. Створення об’єкту. 

Доступ до об’єктів. Конструктори та деструктори. Написання методів та властивостей. 



Наслідування. Робота з базами даних. Запити до бази даних за допомогою PHP. Робота з 

записами бази даних. Використання розширення mysqli. Використання cookie в PHP. HTTP-

автентифікація. Використання сесій.  

Тема 9. Системи керування вмістом  

Різновиди систем керування вмістом. Функції прикладних програм керування контентом. 

Система керування вмістом Wordpress. Розробка тем для Wordpress. Розробка плагінів для 

Wordpress. Веб-фреймворки. Шаблони проектування веб-додатків. Шаблон MVC. Веб-

фреймворк Laravel. Розміщення веб-додатків в Інтернеті. Віртуальні хостинги. Віртуальні 

виділені сервери. Хмарні сервіси. Автономна робота. Робота з Web SQL. Питання підтримки 

Web SQL. Створення та відкриття бази даних. Використання оновлення схеми. 

Використання транзакцій. Робота з HTTP офлайн кешем додатків. Підтримка браузерів. 

Файл маніфесту кешу. Оновлення кешу. Розуміння події. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1  Здобувач демонструє знання сучасних процесів проектування та вміє 

застосовувати їх при розробленні програмних продуктів 

РНД 2  Здобувач демонструє знання основних принципів об’єктно-орієнтованого 

програмування 

РНД 3  Здобувач знає існуючі об’єктно-орієнтовані мови програмування і сфери їх 

використання 

РНД 4  Здобувач демонструє знання сучасних Інтернет технологій і мов WEB 

програмування та здатність проектувати та створювати web-сторінки та 

web-сайти, документувати та презентувати результати розробки 

РНД 5  Здобувач уміє застосовувати технології та інструментальні засоби для 

розробки веб-застосувань, веб-сервісів, веб-сайтів та веб-інтерфейсів з 

інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Пр06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення 

програмного забезпечення. 

Пр08 Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс 

Пр13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного 

забезпечення 

Пр15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. 

Пр22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами 

Пр23 Вміти документувати та презентувати  

результати розробки програмного  

забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Мова гіпертекстової розмітки HTML  Л.1,  ПР.1 



Тема 2. Каскадні таблиці стилів CSS Л.2-3,  ПР.2 

Тема 3. Створення HTML сторінок Л.3-4, Пр.3. 

Тема 4. Мова програмування JavaScript  Л.5-6, Пр.4-7 

Тема 5. Робота з об’єктами в JavaScript. Бібліотека jQuery  Л.7-8, Пр.8. 

Тема 6. Робота з формами Л.9, пр..9. 

Тема 7. Адаптивний інтерфейс користувача Л.10-11, Пр.10 

Тема 8. Основи мови програмування PHP  Л.12, Пр.11. 

Тема 9. Системи керування вмістом л.13-15, Пр.12-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, а також підготовку 

аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

1-34 



не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

4. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Програмування (Рівень 

Е - Інтернет технології та WEB програмування)екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

Програмування (Рівень Е - Інтернет технології та WEB програмування) 
наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною ФОД9 Програмування (Рівень Е - Інтернет 

технології та WEB програмування) та їх оцінювання 
 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 
18*4 балів = 72 балів 

 
 

Контрольна робота (тестування): 1*14 = 14 балів  

Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
  

або   
Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах тощо: 

  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
86  

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
1*14 = 14 балів  

Всього: 100  
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа - та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. 

Інформаційн

е та 

навчально-

методичне 

забезпеченн

я 

6.1 Основна література 
1. Буров Є. В. Комп’ютерні мережі: підручник / Є. В. Буров. – Львів : 

Магнолія 2006, 2010. – 262 с.  

2. Бегун А. В. WEB-програмування : навчальний посібник / А. В. 

Бегун, О. Є. Камінський, С. М. Коваленко. – Київ: КНЕУ, 2011. – 327 с.  

3. Фримен Э. Изучаем программирование на JavaScript: пер. с англ. / 

Э. Фримен, Э. Робсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 640 с.  



4. Флэнаган Д. JavaScript. Полное руководство. 2021. – 732 с.  URL : 

http://www.all-ebooks.com/main/books/webtech/js/ 

6.2. Додаткова 

5. Кравець П. О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навчальний 

посібник / П. О. Кравець. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 

2012. – 624 с.  

6. Сухов К. HTML5 – путеводитель по технологии / К. Сухов. – 

Москва : ДМК Пресс, 2013. – 352 с.  

7. Вайк Аллен и др. JavaScript. Справочник: пер. с англ. / Аллен Вайк 

и др. – Санкт-Петербург : ДиаСофт, 2002. – 896 с.  

8. Прохоренок, Н. А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL: 

Джентльменский набор Web-мастера: 2-е изд., перераб. и доп. / Н. А. 

Прохоренок. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 880 с. 

9. Чаффер, Дж. Изучаем jQuery 1.3 . Эффективная веб-разработка на 

JavaScript / Дж. Чаффер, К. Шведберг. - СПб-М. : Символ, 2010. - 448 с.  

10. Паттерсон, Л. Использование НТМL 4 / Л. Паттерсон, И др. - М. : 

Изд.дом "Вильямс", 1998. - 384 с.  

11. Колисниченко, Д. Н. РНР 5/6 и Му SQL 6 : Разработка Web - 

предложений / Д. Н. Колисниченко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 624 

с.  

12. Кузнецов, М. В. РНР: практика создания Web- сайтов / М. В. 

Кузнецов, И. В. Симдянов . - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 

1264 с.  

13. Вандшнайдер, М. Основы разработкивеб-приложений с помощью 

РНР и MySQL : полноеруководство / М. Ваншнайдер. - М. : Эком, 2008. 

- 832 с.  

14. Ашманов, И. Оптимизация и продвижениесайтов в поисковых 

системах / И. Ашманов, А. Иванов. - 3-е издание. - СПб. : Питер, 2011. - 

464 с.  

6.3. Інформаційні ресурси 

21. Professor Web. Основы объектно-ориентированного 

программирования URL : 

https://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level3/3_1.php 

22. Что такое ООП (объектно-ориентированное программирование)? 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=M58eiYbM6AE 

23. Объектно ориентированное программирование URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=j-zS42qRv88 

24. Курс Объектно-ориентированное программирования URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=_EzD0nunDgg&list=PLmRNNqEA7JoP

hVQCUisflWWhjdoKucDuf 

25. Книги по JavaScript URL : https://monster-book.com/javascript 

 

http://all-ebooks.com/2021/02/11/javascript-polnoe-rukovodstvo-7-e-izdanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=M58eiYbM6AE

