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Вибрані питання теорії алгоритмізації 

► Обсяг: 5 кредитів (150 год) 

► Метою дисципліни є: формування системи 

теоретичних знань і загальних принципів побудови 

алгоритмів та їх реалізації мовою програмування 

для розв’язання практичних завдань. 

► Очікувані результати: 

●розуміння сутності та особливостей основних 

методів розробки алгоритмів ("поділяй і пануй", 

рекурсія, динамічне програмування, програмування 

з відходом назад та інші); 

●обізнаність щодо критеріїв ефективності алгоритму 

та способів її оцінювання; 

●одержання практичного досвіду розробки  

програмних застосувань за окремими алгоритмами 

для розв’язання практично значущих задач. 

Викладач: Веприк С.А. 



Вибрані питання 

комп’ютерної графіки  

Обсяг: 3 кредити (90 год) 

► Метою дисципліни є: оволодіння основними 

прийомами створення комп’ютерної графіки; 

формування навичок ефективного застосування 

графічних редакторів для розв’язування 

різноманітних задач. 

► Очікувані результати: 

●обізнаність в сучасних графічних редакторах та 

основних принципах роботи з ними; 

●впевнене використання графічних редакторів 

для створення дидактичних і методичних 

матеріалів; 

●одержання досвіду розробки буклетів, листівок, 

ілюстрацій для веб-сторінок, ретушування і 

відновлювання фотографій, створення колажів 

та анімацій. 

Викладачі:  

д.п.н., доц. Андрієвська В.М., к.п.н. Колгатіна Л.С. 



Вибрані питання методики навчання 

інформатики 
 Обсяг: 3 кредити (90 год) 

► Метою дисципліни є:  

► засвоєння методичної системи викладання 

інформатики в профільній школі, особливостей 

побудови методики навчання інформатики в різних 

умовах програмно-методичного забезпечення. 

► Очікувані результати: 

●знання особливостей побудови методичної системи 

викладання курсу інформатики в профільній школі; 

●вміння будувати різні методичні моделі вивчення 

курсу інформатики в профільній школі; 

●одержання досвіду створення методико-

дидактичного забезпечення до викладання 

інформатики в профільній школі. 

 



Вибрані питання теорії 

баз даних  
 

► Обсяг: 4 кредити (120 год) 

► Метою дисципліни є: 

► формування навичок  проектування й реалізації 

інформаційних систем у середовищах систем 

управліннями базами даних.  

► Очікувані результати: 

●уміння проектувати бази даних різного 

предметного змісту; 

●практичний досвід побудови бази даних за 

допомогою середовища Microsoft Access, MySQL; 

●практичний досвід створення запитів у 

середовищі Microsoft Access, MySQL. 

 

 

 

 

Викладачі :  

д.п.н., проф. Олефіренко Н.В., к.ф.-м.н. Москаленко В.В. 



Вибрані питання 

мережевих технологій 

 
 

► Обсяг: 5 кредитів (150 год) 

► Метою дисципліни є:  

► знання особливостей проектування, 

реалізації та обслуговування 

локальних комп’ютерних мереж;  

налагодження та використання засобів 

глобальних мереж та Інтернет. 

► Очікувані результати: 

●ознайомлення з принципами й 

правилами налагодження й 

використання локальних та глобальних 

мереж;  

●практичний досвід основ побудови та 

інжинірингу мереж. 

Викладач: к.т.н., доц. Гайдусь А.Ю. 


