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ВИБІРКОВИЙ КУРС 1 (2 СЕМЕСТР) 

CAD/CAM/CAE системи 

Автор курсу: Олександр Бондаренко, кандидат технічних наук, професор кафедри  
теорії та проектування суден. 

Анотація курсу 
Курс «CAD/CAM/CAE системи» зорієнтований на: 
– формування наступної компетентності (згідно стандарту бакалавра зі 

спеціальності «135 Суднобудування») – «Здатність до практичного використання 
універсальних і спеціалізованих систем управління життєвим циклом (Product 
Lifecycle Management – PLM), автоматизованого проектування (Computer-Aided 
Design – CAD), виробництва (Computer-Aided Manufacturing – CAM) і інженерних 
досліджень (Computer-Aided Engineering – CAE) в галузі суднобудування»  

– набуття наступних програмних результатів навчання – «Уміти виконувати 
розрахунки, що належать до сфери професійної діяльності, із застосуванням 
інформаційних і комунікаційних технологій, сучасного програмного забезпечення 
та систем автоматизованого проектування». 

У курсі вивчаються: архітектура систем автоматизованого проектування  та їх 
класифікація, види забезпечення САПР, автоматизація конструкторського та 
технологічного проектування, сучасні системи автоматизованого проектування 
«Solidworks», «NUPAS CADMATIC», «Aveva Marine». 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РОЗРОБКА ДОДАТКІВ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ І ДОПОВНЕНОЇ 
РЕАЛЬНОСТІ 

Автор курсу: Ірина Худякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 
Одна з тенденцій в світі IT розробка додатків віртуальної та доповненої  

реальності. Віртуальна реальність – це тривимірне середовище, яке генерується за 
допомогою комп'ютера, з яким користувач може взаємодіяти, повністю або 
частково в неї занурюючись. 

Доповнена реальність (augmented reality, AR, «розширена реальність», 
«покращена реальність») - це технологія додавання, впровадження в реальне 
життя, в тривимірне поле сприйняття людини віртуальної інформації, яка 
сприймається як елементи реального життя. 

Технології віртуальної та доповненої реальності широко застосовуються в 
різних областях людської діяльності: медицині, проектування і дизайні, видобутку 
корисних копалин, військових технологіях, будівництві, тренажерах і 
симуляторах, маркетингу і рекламі, індустрії розваг і т. п. 



Завдання курсу: навчити роботі з високотехнологічними пристроями; 
навчити базовим навичкам розробки програми в області віртуальної і доповненої 
реальності; 

  навчити навичкам 3D-моделювання, програмування, розробки власних 
пристроїв доповненої реальності; навчити роботі з 3D-сканером і 

принтером; навчити вмінню зйомки і монтування відео 360 градусів; 
систематизувати знання в області віртуальної і доповненої реальності. 

Обґрунтування 
У випадку телекомунікаційних системи віртуальної реальності (VRTS), є 

важливим можливість передавати людські вербальні та невербальні комунікаційні 
повідомлення до телекомунікаційного терміналу. Приклади мультимодальних 
телекомунікацій це: телеконференції, теледія (сигналізація та спостереження), 
дистанційне навчання, теле-офіс, теле-медицина, теле-співпраця.  

Проблему організації перевірки телекомунікаційного обладнання можна 
вирішити, застосувавши доповнену реальність. Прикладом додатка доповненої 
реальності є використання обладнання MS Hololens, яке дозволяє проводити огляд 
і консультації високотехнологічного телекомунікаційного обладнання. 

З урахуванням викликів нашого часу, ця дисципліна дуже актуальна. 
Курс розробки додатків для віртуальної і доповненої реальності дасть 

можливість випускникам розширити можливості вибору роботи в майбутньому 
Вибірковий курс пропонується на 2 семестр. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота. 
Мова навчання українська. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ЮРИДИЧНИЙ САМОЗАХИСТ 

Автор курсу: Олександр Сікорський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

На сьогодні, права людини, гарантовані Конституцією України мають бути не 
тільки реалізовані в повному обсязі, але й водночас, вони повинні забезпечуватися 
на належному правовому рівні. Відповідно, ч. 2 ст. 3 Конституції України: «Права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».  

Держава зобов’язана забезпечувати права людини, шляхом створення 
організаційних, матеріальних, соціальних, політичних та інших умов для 
найповнішого використання людиною своїх прав і свобод. Саме тому, 
Конституція і законодавство України передбачає існування юридичного механізму 
захисту прав людини, свобод і законних інтересів, зокрема: надає можливість 
громадянам самостійно здійснювати певні юридичні дії щодо захисту власних 
прав, свобод і законних інтересів, а також передбачає наявність системи органів 



публічної влади, які захищають і забезпечують ці права та свободи в цілому. 
Звідси витікає нагальна потреба у розумінні основних законодавчих способів 
захисту свої прав.  

Мета курсу – ознайомити студентів з основними та ефективними правовими 
механізмами щодо захисту свої прав та законних інтересів, а також вивчити 
(освоїти) ключові прийоми юридичного самозахисту від протиправних посягань, 
на підставі аналізу чинного законодавства України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Юридичний самозахист» 
студенти будуть знати: положення основних нормативно-правових актів, які 
дозволяють здійснювати юридичний самозахист; конституційні гарантії прав і 
свобод людини та механізм їхньої реалізації в Україні; зміст основних судових 
рішень щодо захисту прав і свобод людини; теоретичні та практичні аспекти 
юридичного самозахисту прав і свобод людини, а також особливості складання 
різних процесуальних документів щодо захисту своїх прав і свобод. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО 

Автор курсу: Юлія Ломжець, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Парламентське право» є складовою формування 
професійної компетентності бакалаврської підготовки студентів, які здобувають 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за спеціальністю «081» Право.  

Завданням  вивчення навчальної дисципліни «Парламентське право» є 
засвоєння базових знань з історії та теорії парламентаризму. При вивченні даного 
курсу студенти повинні засвоїти правові основи регулювання діяльності 
парламенту, його структуру і організацію діяльності, статус депутата парламенту, 
основні етапи законодавчого процесу, парламентські процедури й ієрархію джерел 
парламентського права.  

Вивчення дисципліни «Парламентське право» передбачає поглиблений 
конституційно-правовий аналіз роботи Верховної Ради України, проблемних 
аспектів функціонування парламенту в системі органів публічної влади й 
правових аспектів діяльності народних депутатів України і парламентських 
депутатських об’єднань. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового мислення, формують  
творчий підхід до ключових проблем юридичної науки. 

Ключові слова: парламент, депутат, мандат, законодавство, парламентські 
процедури. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



 

ОСНОВИ АРХІТЕКТУРИ ТА ІНТЕР’ЄРУ 

Автор курсу: Сергій Росляков, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
дизайну. 

Анотація курсу 

Вивчається історія розвитку стилів у інтер’єрі та в архітектурі. Комплексна 
дисципліна, яка формулює методи, критерії і практичні заходи використання 
основ архітектури та інтер’єру в проектуванні будівель, складається з поєднання 
технічних знань та художніх навичок та підходів, що об’єднується в 
функціональні, конструктивні та художні особливості проектування інтер’єрів, в 
тому числі інтер’єрів приміщень суден. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ 

Автор курсу: Юлія Ломжець, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Права людини та їх захист в Україні» - це важлива 
складова бакалаврської підготовки студентів, які здобувають освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за спеціальністю - 081 ПРАВО  

Навчальна програма дисципліни «Права людини та їх захист в Україні» 
розкриває загальні положення прав людини, способи їх захисту за допомогою   
правових механізмів національного законодавства. 

Курс покликаний сформувати у студентів відповідний понятійно-
категоріальний апарат, ознайомити їх із сучасним інститутом прав людини, його 
основними складовими та їх характеристиками; міжнародним та вітчизняним 
конституційним законодавством в галузі прав людини; механізмами захисту прав 
людини на відповідних рівнях. Студенти можуть опанувати методику правового 
аналізу норм міжнародного та вітчизняного законодавства в галузі прав людини. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового мислення, формують  
творчий підхід до ключових проблем юридичної науки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В 
УКРАЇНІ 

Автор курсу: Юлія Ломжець, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри морського та господарського права. 

 



 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Регіональна політика та місцеве самоврядування в 
Україні» є вибірковою складовою формування професійної компетентності 
бакалаврської підготовки студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр» за спеціальністю «081» Право.  

Актуальність вивчення курсу «Регіональна політика та місцеве 
самоврядування в Україні» полягає у наданні студентам загальних знань, 
виробленні конкретних умінь та навичок розуміння процесу публічного 
управління. Оволодіння базовим інструментарієм державного та місцевого 
управління дозволить сформувати уміння і навички та застосовувати отримані 
знання в майбутній професійній діяльності, особливо у випадку служби в органах 
державної влади та місцевого самоврядування. Загалом без знання організаційно-
функціональних засад української держави стати громадянином високої 
політичної культури неможливо. 

Стратегічним напрямом інституційних перетворень в Україні є 
трансформація існуючої системи публічної влади та регіонального управління 
зокрема, з метою її наближення до стандартів європейських країн. Зазначені 
перетворення потребують обґрунтування напрямів та відповідного інструментарію 
забезпечення сталого розвитку регіонів як основної цілі сучасного регіонального 
управління. 

Особливості регіональних процесів, які відбуваються в Україні, 
характеризуються становленням системи регіонального управління як 
інституційної баз визначення шляхів підвищення ефективності регіонального 
управління, методів і меж втручання органів публічної влади у життєдіяльність 
регіону. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

ЮРИДИЧНЕ ПИСЬМО 

Автор курсу: Юлія Ломжець, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Загальновідомо, що практична діяльність юристів завжди пов’язана із 
підготовкою й оформленням великої кількості юридичних документів, з обміном 
інформацією в усній і письмовій формі. Це вимагає належного володіння 
юридичною технікою, знання особливостей офіційно-ділового стилю викладу 
матеріалу різноманітних нормативно-правових актів, управлінських, 
процесуальних (кримінальних і цивільних), адміністративно-правових документів, 
а також правил і норм літературної мови в юридичній сфері.  

У навчанні майбутніх юристів важливе значення має загальна та професійна 
підготовка, підвищення рівня їхньої грамотності — не тільки професійної, а й 
мовної. Студенти юридичних закладів вищої освіти повинні чітко знати склад і 



призначення основних груп документів, уміти з ними працювати, складати й 
оформлювати. Проте практика свідчить, що рівень їхньої підготовки ще 
недостатньо високий. Значна кількість документів розробляється й оформляється 
неякісно, з порушенням вимог юридичної техніки їх складання. 

Мета курсу «Юридичне письмо» - засвоєння навичок створення текстів 
юридичного змісту, передавання та актуалізація навичок складання 
процесуальних документів, розробки текстів нормативних актів і договорів. 

Завдання курсу - формування базових компетенцій кваліфікованого фахівця в 
області юриспруденції, вміння розробляти нормативно-правові акти та інші 
юридичні документи, кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти у 
конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та 
процесуального права в професійної діяльності, кваліфіковано тлумачити 
юридичні документи тощо. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового мислення, формують  
творчий підхід до ключових проблем юридичної науки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

Автор курсу: Юлія Ломжець, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Екологічне право» є складовою формування 
професійної компетентності бакалаврської підготовки студентів, які здобувають 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за спеціальністю «081» Право.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, що 
складаються з приводу охорони навколишнього природного середовища, 
приналежності та використання природних ресурсів (земель, вод, надр, 
тваринного та рослинного світу, атмосферного повітря), забезпечення екологічної 
безпеки. 

Вивчення дисципліни «Екологічне право» передбачає опанування студентами 
поглиблених правових екологічних знань також набуття навичок й уміння на 
практиці застосовувати чинні норми і вимоги екологічного законодавства. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового мислення, формують  
творчий підхід до ключових проблем юридичної науки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ПОЛІВ 

Автор курсу: Сергій Новогрецький, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
суднових електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 



Курс містить загальні положення теорії електромагнітного поля, елементарні 
інженерні методики розрахунку електричних та магнітних полів з урахуванням 
властивостей електротехнічних матеріалів, ознайомлення із принципами роботи в 
програмному середовищі Maxwell при розрахунках електромагнітних та 
електромеханічних систем будь-якої складності. Дисципліна передбачає 
ознайомлення студентів із методиками розрахунку магнітних кіл, розрахунку 
електричних полів системи заряджених провідників в неоднорідному 
діелектричному просторі, розрахунків взаємодіє провідників зі струмами та 
феромагнітних матеріалів. 

Дисципліна носить ознайомчий характер із залученням спеціалізованого 
програмного середовища для отримання необхідних навичок із розрахунку 
електромагнітних та електромеханічних систем. 

Обґрунтування 
Дисципліна «Основи розрахунку електричних та магнітних полів» 

узагальнює існуючі практичні підходи щодо розрахунків параметрів електричних 
та магнітних полів і дозволяє отримати базові знання для розуміння впливу 
електромагнітного поля на електротехнічні матеріали. Дисципліна корисна для 
подальшого вивчення дисциплін, що пов’язані з проектуванням 
електромеханічних систем, електричних машин та апаратів, систем 
електропостачання, а також для інших, що передбачають розрахунок та аналіз 
параметрів електромагнітного поля. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МАГІЯ, МІСТИКА, ЕЗОТЕРИКА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 

Автор курсу: Анастасія Ляшко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Людська душа завжди прагнула до пояснення процесів і явищ. Оскільки те, 
що невідоме, безсвідомою частиною психіки маркується як небезпечне. Спроби 
пояснити та осягнути оточуючий світ були найрізноманітніші. Одне із таких 
пояснень ввійшло в науку під назвою «магічне мислення». Курс присвячений 
вивченню і поясненню «надприродного», «магічного», «містичного», 
«езотеричного» з точки зору психологічного аналізу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЗООПСИХОЛОГІЯ 



Автор курсу: Юлія Коренєва, кандидат психологічних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Зоопсихологія та порівняльна психологія є важливою частиною 
психологічних наук, яка знаходиться на зламі біологічних і соціальних наук, 
спрямована на вивчення розвитку психіки та поведінки тварин в онтогенезі, в 
філогенезі та в світі еволюційного вчення. Ця наука оперує поняттями «психіка» 
та «поведінка», які розглядаються: психіка – форма відображення, яка дозволяє 
організму адекватно орієнтувати свою активність відповідно до компонентів 
середовища; та поведінка – прояв зовнішньої активності тварини, спрямована на 
встановлення життєво необхідних зв’язків організму з середовищем, яке 
забезпечує виживання та успішне відтворення як окремої особини, так і виду в 
цілому. Відповідно об’єктом зоопсихології як науки є психічна діяльність тварин, 
тобто увесь комплекс проявів поведінки та психіки, єдиний процес психічного 
відображення як продукт зовнішньої активності тварин, складних форм поведінки 
та елементарного мислення тварини. 

Курс “Зоопсихологія та порівняльна психологія” розкриває процеси 
розвитку психіки та психічної діяльності у філогенезі та онтогенезі, біологічні 
основи поведінки, здатності тварини до научіння та елементарної розсудкової 
діяльності, а також питання, пов’язані з біологічними передумовами 
антропогенезу. Детально розглядаються умови виникнення психічних процесів та 
етапи їх розвитку, становлення соціальності у тваринному світі як передумови 
соціуму людини, а також відносини між тваринами в угрупованнях, побудованих 
на ієрархічному принципі та принципі територіального розподілу ресурсів. 

Мета курсу: сформувати у студентів систему знань про закономірності філо- 
та онтогенетичного розвитку психічного відображення, спільне та відмінне 
психічних функцій тварин та людей, наукове розуміння загального процесу 
становлення та розвитку психіки, з’ясувати проблеми біологічного і соціального в 
поведінці, ролі біологічних детермінант у психіці. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

Автор курсу: Тамара Костирко, кандидат наук із соціальних комунікацій, 
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Анотація курсу 



Сучасна людина для успішної життєдіяльності не може бути осторонь 
інформаційних потоків. Головна складність нині не в тому, щоб отримати певну 
інформацію, а в тому, щоб визначити, яка саме інформація потрібна.  

Причина актуальності медіаосвіти полягає в тому, що інформаційна 
революція та глобалізація зробили наше сприйняття світу значною мірою 
залежним від того, як його подають медіа. На жаль, останні належно не 
відреагували на зростання відповідальності: матеріали часто погано перевіряють, 
вони містять елементи маніпуляції та підтасувань. У цих умовах медіаосвіта — 
шлях до самозахисту людини від недобросовісної медіаінформації. 
Результатом медіаосвіти має бути підвищення рівня  медіаграмотності, що полягає 
в сукупності мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню, 
використанню, критичному аналізу, оцінюванню, створенню та передаванню 
медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізу складних процесів 
функціонування медіа в суспільстві. 

Обґрунтування: 
Основна мета курсу – підготувати студентів до свідомого існування у 

медіасередовищі  через формування критичного мислення до медіапродуктів. 
Перетворення студентської молоді, як споживачів медіапродуктів, у свідомих і 
творчих користувачів мас-медіа, створення умов інформаційної безпеки, 
вироблення імунітету до маніпулятивної дії медіа неможливо без опанування 
сучасним поколінням основ медіаграмотності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

ОТ ВОЛОДИМИРА ДО ВОЛОДИМИРА: ШЛЯХ ДЕРЖАВИ 

Автор курсу: Людмила Матвієнко, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Запропонований курс «От Володимира до Володимира: шлях держави» є 
актуальним в період сьогодення. 

Студенти матимуть змогу розглянути особливості та розвиток українських 
держав. Актуальними є питання історичної спорідненості та відмінності 
політичних, міжнародних, економічних, релігійних та соціальних процесів в 
тогочасних українських державах. 

Цей курс дасть змогу студентами зрозуміти недоліки та здобутки 
українських урядів контексті європейської інтеграції. 

Кожен громадянин України має розуміти і знати історію держави. 
У курсі торкнемося питань етноогляду українців та частково історії 

Миколаївщини. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 



РЕКРЕАЦІЙНІ ІГРИ 

Автор курсу: Ірина Веселова, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

На сьогодні в сучасному суспільстві виникла нагальна потреба в 
рекреаційних заходах. Фахівці фізичного виховання повинні в повній мірі 
забезпечити рекреаційні заходи в усіх сферах життя людини. Рекреаційні ігри 
можуть застосуватися для людей різного віку. Дитячі садки, шкільні заклади 
освіти, лікувально-санаторні та фізкультурно-спортивні заклади – у всіх сферах 
фізкультурно-спортивного життя людини використовуються ігри. Саме 
компетентності (знання та вміння), які дає  дисципліна «Рекреаційні ігри» 
допомагають  в реалізації цілей та завдань майбутніх фахівців з фізичної культури 
та спорту. 

Завдання дисципліни: сформувати загальне уявлення про рекреаційні ігри; 
озброїти студентів необхідним арсеналом рекреаційних ігор щодо різноманітних 
форм занять з фізичного виховання; навчити проводити рекреаційні ігри в 
різноманітних умовах з дітьми, студентами та дорослими; навчити майбутніх 
фахівців з фізичного виховання та спорту вибирати ігри  для вирішення 
різноманітних завдань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА АНІМАЦІЯ 

Автор курсу: Ірина Веселова, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Поняття анімації має латинське походження (anima – вітер, повітря, душа; animatus – 
одухотворення) і означає одухотворення, стимулювання життєвих сил, залучення до 
активності. 

Анімаційний вплив на людину під час її відпочинку тією чи іншою мірою сприяє 
збереженню й відновленню його здоров'я: фізичного, психічного. Це потребує 
анімаційних програм різних напрямків оздоровчої анімації: 

 спортивні, спортивно-оздоровчі, спортивно-розважальні,  

 ігрові, пригодницько-ігрові;  

 видовищно-розважальні;  

 спортивно-пізнавальні; культурно-пізнавальні, екскурсійні програми. 



Саме такі знання впроваджує в практику фізичної культури дисципліна 
«Оздоровча анімація», яка надає студентам знання сучасних форм, методів та 
прийомів роботи, здатність ефективно застосовувати теоретичні знання та 
практичні вміння  на практиці. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА СУПУТНИКОВИЙ МОНІТОРИНГ 

Автор курсу: Інна Тимченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

Метою викладання курсу є  надбання студентами теоретичних та 
практичних навичок застосування сучасних геоінформаційних технологій та 
методів дистанційного зондування землі для аналізу, обробки інформації та 
прийняття рішень в професійній сфері. 

У програмі курсу передбачені заняття з дослідження функціонування 
національної інфраструктури геопросторових даних, застосування методів  
супутникового моніторингу в професійній сфері (зокрема, вивчення програмних 
засобів аналізу супутникової інформації, методів дешифрування знімків, 
застосування в професійній сфері) навички роботи з програмними засобами веб-
картографування (створення електронних карт) та геоінформаційними 
технологіями, створення ГІС додатків.  

Курс зорієнтований на опанування знаннями та навичками використання 
сучасних інформаційних технологій картографування та супутникового 
моніторингу в професійній сфері діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Автор курсу: Олександр Маринець, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
екології та природоохоронних технологій. 

Анотація курсу 

Екологічна культура – це специфічна форма загальної культури, спрямована 
на  звільнення людини від жорсткої природної детермінації  та на гармонізацію 
відносин між суспільством та природою.  

Екологічна культура за своєю суттю є своєрідним "кодексом поведінки"  
людини у природі та включає в себе певні навики та досвід природокористування, 
традиції, моральні почуття та оцінки ставлення людини до природи. За змістом 
екологічна культура є сукупністю знань, норм,  правил та стереотипів  поведінки 
людини в оточуючому її середовищі. 

 Основним завданням дисципліни є вивчення методів та форм екокультурної 
діяльності.  



Освоївши даний курс,  студент знатиме: соціальне значення екологічної 
культури, її структуру, функції, методи та принципи; історію, сучасний стан та 
перспективи розвитку екокультури; роль екологічної культури в екоконверсії 
суспільства; еколого-правові, морально-етичні аспекти культури суспільства; 
методи і засоби екологічної освіти, виховання та пропаганди; 

та вмітиме: аналізувати явища суспільного буття з екокультурних позицій; 
орієнтуватись у сучасних екологічних концепціях розвитку суспільства, у 
проблемах підвищення екологічної культури виробництва, у еколого-правових та 
еколого-етичних питаннях природокористування; рекомендувати заходи по 
проведенню еколого-виховної роботи серед населення, екологічної пропаганди та 
агітації; збагачувати власну екологічну культуру шляхом самоосвіти, творчого 
прирощення екологічних знань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

Автор курсу: Наталія Мочалова, старший викладач кафедри прикладної 
лінгвістики. 

Анотація курсу 

Курс розкриває зв’язок мови і культури, ознайомлює з історією Великої 
Британії, її політичним і державним устроєм, соціально-економічною та етнічною 
структурою, системою освіти, ЗМІ, подіями сучасної історії. Практична сторона 
курсу реалізує практику відбору й презентації знань з національно-культурної 
специфіки мовленнєвого спілкування з метою забезпечення розвитку 
комунікативної компетенції студентів та знань про світ мови, яка вивчається. 

Курс буде корисним для студентів-лінгвістів, студентів гуманітарних і 
негуманітарних спеціальностей, які цікавляться питаннями історії та культури 
Великої Британії як країни, мова якої вивчається.  

Курс загальноосвітній, ілюстративний матеріал подається українською та 
англійською мовами. Рекомендовано: знання української мови в межах шкільного 
та університетського курсу, володіння англійською мовою на рівні не нижче А2+. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО США 

Автор курсу: Наталія Мочалова, старший викладач кафедри прикладної 
лінгвістики. 

Анотація курсу 

Курс розкриває зв’язок мови і культури, знайомить з історією США, 
політичним і державним устроєм країни, її соціально-економічною та етнічною 
структурою, системою освіти, ЗМІ, подіями сучасної історії. Практична сторона 
курсу реалізує практику відбору й презентації знань з національно-культурної 



специфіки мовленнєвого спілкування з метою забезпечення розвитку 
комунікативної компетенції студентів, які вивчають англійську мову. 

Курс буде корисним для студентів-лінгвістів, студентів гуманітарних і 
негуманітарних спеціальностей, які цікавляться питаннями історії та загальної й 
ділової культури США.  

Курс загальноосвітній, ілюстративний матеріал подається українською та 
англійською мовами. Рекомендовано: знання української мови в межах шкільного 
та університетського курсу, володіння англійською мовою на рівні не нижче А2+. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 

Автор курсу: Світлана Мельничук, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
екології та природоохоронних технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна забезпечує формування у студентів науково-дослідницької 
професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на поглиблене засвоєння 
теоретичних і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з 
основних тем дотичних до загальної хімії, будови речовин та хімії неорганічних 
продуктів. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальна хімія» є сформувати у 
студентів навички та вміння самостійної роботи при використанні основних 
методів отримання неорганічних речовин та ознайомлення з базовими 
технологіями хімії неорганічних продуктів. 

Підготовка з дисципліни «Загальна хімія» є важливою передумовою 
академічної та професійної мобільності. Адже, ця дисципліна належить до і 
дозволяє оволодіти майбутнім фахівцям у технічній галузі загальною культурою 
інженерно-хімічного мислення; одержати наукове уявлення про основні хімічні 
закономірності перебігу природних і технологічних процесів; засвоїти властивості 
основних хімічних систем і процесів, хімії елементів та їх сполук; вивчити основи 
процесів, що використовуються у сучасних технологіях електроніки, 
електротехніки та телекомунікацій, зокрема при розробці та експлуатації 
апаратного забезпечення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

Автор курсу: Олександр Герасін, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління. 

Анотація курсу 

Метою викладання курсу «Теоретичні основи інформаційного аналізу» є 
оволодіння теоретичними основами, сучасною методологією та особливостями 



застосування апарату інформаційного аналізу для різних технічних застосувань. 
Опанування програми курсу сприяє виконання студентами завдань з інших 
дисциплін, які передбачають опрацювання та перетворення інформації, зокрема за 
допомогою операційного числення, теорії ймовірності та теорії інформації. Таким 
чином, у слухачів курсу формуються базові знання для розв’язування практичних 
проблем зі сфери їх професійної діяльності, а також уміння аналітичного 
мислення та математичного формулювання прикладних задач у фаховій 
діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕОМ І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ 

Автор курсу: Лідія Макарова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Дисципліна «ЕОМ і мікропроцесорні системи» складається з двох змістових 
модулів. 

У першому змістовому модулі «Основи схемотехніки» студенти отримують 
знання щодо принципів подання інформації в ЕОМ; основних операційних вузлів 
ЕОМ; тригерів та їх застосування; цифрових автоматів. 

У другому змістовому модулі «Організаційна модель процесора» 
розглядаються: структура та основні характеристики мікропроцесора; організація 
системи переривань; даються практичні навички розробки програм мовою 
Assembler. 

Обгрунтування. Дисципліна «ЕОМ і мікропроцесорні системи» спрямована 
на оволодіння студентами основами побудови та використання мікропроцесорних 
систем; вивчення основ роботи компонентів мікропроцесорних систем та базових 
елементів ЕОМ. Курс зорієнтований на здобуття студентами практичних навичок 
розробки програм мовою Assembler та самостійне розв`язання задач при розробці 
технічних і програмних застосувань у ході виконання лабораторних робіт. Набуті 
в процесі вивчення компетентності майбутні фахівці зможуть застосовувати як 
при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній 
діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРА 

Автор курсу: Лідія Макарова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Основи організації комп’ютера» складається з трьох змістових 
модулів. 



У першому змістовому модулі «Основи організації комп’ютера» студенти 
отримують знання щодо принципів побудови комп`ютера та його складових 
частин; систем числення, які застосовуються при комп’ютерній обробці 
інформації; характеристик мікропроцесора та його вузлів; організації пам`яті 
комп’ютера та методів її адресації. 

У другому змістовому модулі «Основи програмування мовою Assembler» 
розглядається програмування на машинному рівні з використанням мови 
Assembler: система команд микропроцесора; команди пересилання даних; 
арифметичні команди; логічні команди та команди зсуву; команди передавання 
керування; ланцюжкові команди; робота з процедурами. 

У третьому змістовому модулі «Основи програмування мовою С» студенти 
отримують практичні навички розробки програм мовою С. 

Обґрунтування. Дисципліна «Основи організації комп’ютера» спрямована 
на оволодіння студентами основних знань щодо організації та роботи комп’ютера, 
вивчення основ мови Assembler та мови С. Курс зорієнтований на опанування 
студентами управління процесорами на машинному рівні та отримання 
практичних навичок розробки програм мовами Assembler та С у ході виконання 
лабораторних робіт. Набуті в процесі вивчення курсу компетентності майбутні 
фахівці зможуть застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання 
вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ 

Автор курсу: Павло Пацурковський, кандидат технічних наук, кафедри технічної 
теплофізики і суднових паровиробних установок. 

Анотація курсу 

Даний курс спрямований на формування базових знань з принципів роботи 

та конструктивних особливостей енергетичного устаткування, новітніх сучасних 

технологій, які забезпечують екологічність, економічність та енергоефективність 

роботи енергетичного устаткування. 

Курс передбачає ознайомлення з основними принципами та процесами, 

покладеними в основу роботи більшості енергетичного устаткування, шляхами 

підвищення ефективності його роботи за рахунок використання сучасних 

інноваційних технологій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 



Автор курсу: Катерина Дубова, старший викладач кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Сьогодні ми живемо в епоху нової ери – ери високих технологій та 
масштабної глобалізації. Головна роль стрімкого розвитку техніки та технологій 
відведена саме інтелектуальному продукту, завдяки якому ми можемо 
користуватись новітніми досягненнями в різних сферах виробництва. Саме тому 
використання результатів інтелектуальної діяльності є стратегічним ресурсом в 
системі стрімкого росту інноваційного розвитку держави і, як наслідок, зростання 
економіки та добробуту населення будь-якої країни. Таким чином, інтелектуальна 
власність є невичерпним ресурсом для соціального, культурного та економічного 
розвитку держав та відіграє значну роль у загальносвітовій економіці. 

Для успішного розвитку України, як європейської держави, питання 
забезпечення і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності є найбільш 
актуальними. Плагіат, розповсюдження піратської (контрафактної) продукції, в 
тому числі і через Інтернет, використання неліцензійного програмного 
забезпечення, наявність на ринку товарів підроблених торгівельних марок, 
крадіжка технологій, – все це відноситься до питань охорони і захисту 
інтелектуальної власності. Завдяки вивченню курсу «Інтелектуальна власність» 
студенти матимуть змогу в практичному житті застосовувати знання в даній галузі 
не тільки в питаннях охорони своїх власних розробок та порядку захисту об’єктів 
інтелектуальної творчості, а й утримуватись від правопорушень в цій сфері. 

Вивчає складові системи інтелектуальної власності в Україні; алгоритми 
правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності; специфіку 
розмежування об’єктів інтелектуальної власності; властивості основних груп 
об’єктів права інтелектуальної власності; оцінки вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності; порядок захисту прав інтелектуальної власності у разі 
їх порушення; визначення ролі держави у формуванні та ефективному 
використанні інтелектуальної власності.  

Курс зорієнтований на унормування складових національної та міжнародної 
системи охорони інтелектуальної власності, необхідних навиків кваліфікації 
результатів творчої діяльності; умов управління та захисту об’єктами 
інтелектуальної власності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУСПІЛЬСТВО І ЗЛОЧИННІСТЬ 

Автор курсу: Дмитро Бараненко, доктор юридичних наук, доцент кафедри Теорії 
та історії держави і права. 

Анотація курсу 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Суспільство і злочинність» є 
формування у слухачів уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та у світі, 
її соціальний характер, про роль засобів масової інформації та культуротворчої 



діяльності при сприйнятті суспільством інформації про злочинність, про протидію 
злочинності та роль суспільства в цьому, значення кримінального покарання в 
подоланні злочинності і його ефективності, характеристик злочинності залежно 
від розвитку суспільства та наявного політичного режиму, про право на 
самозахист від злочинних посягань і способів реалізації такого права. 

Навчальна програма дисципліни «Суспільство і злочинність» передбачає 
вивчення студентами: поняття злочинності, особи злочинця; особливостей 
сприйняття злочинності суспільством; значення консолідуючих сил суспільства в 
боротьбі зі злочинністю; ролі правоохоронних органів в боротьбі зі злочинністю; 
поняття віктимної поведінки і заходів щодо її запобігання; ролі кримінального 
покарання в боротьбі зі злочинністю; положень основних нормативно-правових 
актів про самозахист і необхідну оборону; роль вогнепальної зброї в громадян в 
запобіганні злочинам.  

Мета курсу «Суспільство і злочинність» – засвоєння студентами системи 
знань про злочинність, визначення ролі консолідуючих сил суспільства і держави 
в боротьбі з нею, розуміння віктимної поведінки та заходів щодо її запобігання, 
положень основних нормативно-правових актів про самозахист і необхідну 
оборону. 

Завдання курсу – формування у студентів уявлень про якісні та кількісні 
характеристики злочинності, сучасний стан боротьби зі злочинністю, її вплив на 
суспільство та взаємозв’язок з ним, ознайомити студентів з основними правовими 
актами, які регулюють відносини в сфері самозахисту від злочинних посягань. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового і аналітичного мислення, 
формування творчого підходу до практичних юридичних проблем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Автор курсу: Дмитро Бараненко, доктор юридичних наук, доцент кафедри Теорії 
та історії держави і права. 

Анотація курсу 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Захист від кримінального 
переслідування» є вивчення загальних положень притягнення до кримінальної 
відповідальності, нормативних правил і тактики формування доказової бази в 
кримінальному провадженні, функціонування правових механізмів юридичного 
самозахисту від протиправних посягань (в тому числі, і з боку суб’єктів владних 
повноважень) в рамках законодавства України. 

Навчальна програма дисципліни «Захист від кримінального переслідування» 
передбачає вивчення студентами: поняття кримінальної відповідальності та основ 
кримінально-процесуального механізму її реалізації в Україні; основних методів і 
тактичних прийомів отримання доказів в кримінальному провадженні; поняття 
орієнтуючої інформації; тактику отримання і фіксації доказової інформації; 
положень основних нормативно-правових актів, які дозволяють здійснювати 



юридичний самозахист; основ конституційних гарантій прав і свобод людини при 
її кримінальному переслідуванні. 

Мета курсу «Захист від кримінального переслідування» – засвоєння 
студентами системи знань про інститут кримінальної відповідальності, відомостей 
про права і обов’язки осіб в кримінальному провадженні, принципів і правил 
кримінального процесу, основ тактики отримання і фіксації доказів та їх 
використання. 

Завдання курсу – ознайомити студентів з основними правовими актами, які 
регулюють відносини в сфері притягнення до кримінальної відповідальності, 
методиками отримання доказів та їх оцінки в кримінальному провадженні, 
провести їх аналіз. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового і аналітичного мислення, 
формування творчого підходу до практичних юридичних проблем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ 

Автор курсу: Сергій Маркін, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Ознайомлення студентів-правників з курсом дисципліни «Адвокатура 
України» є невід’ємним складником формування професійної компетентності, 
важливою передумовою становлення практичної підготовленості та професійної 
мобільності студентів. 

Курс зорієнтований на набуття студентами знань про професію адвоката та 
основні принципи професійної правничої допомоги, а також вивчення 
нормативно-правової бази як основи адвокатської діяльності.  

Програма курсу покликана забезпечити комплексне застосування набутих 
компетенцій та формування розуміння щодо ролі адвоката і його моделей 
поведінки для розв’язання практичних задач. Під час проходження курсу студенти 
оволодіють навичками складання процесуальних документів, необхідних для 
ведення адвокатської діяльності, опанують знання щодо тактик публічних 
виступів адвоката.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ МИСЛЕННЯ / DESIGN THINKING 

Автор курсу: Івата, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і 
економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Даний курс реалізовано в рамках міжнародного проекту Erasmus + 
«Діджіталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану 
(DigEco)»  618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. В межах курсу студенти 



отримають знання алгоритму розробки стратегії вирішення проблем та прийняття 
рішень, комунікацій та управління в умовах мінливості середовища; спеціальних 
принципів функціонування технологій, моделювання та стратегічної розробки 
етапів послідовного, інтегративного впровадження та використання їх на практиці. 
Курс зосереджується на здатності демонструвати творчий потенціал, 
перетворювати вивчені уявлення та інтуїцію на структуровані та адаптовані ідеї, 
навичках командної роботи та індивідуального осмислення; здібність 
налагодження міжособистісної взаємодії при вирішенні поставлених завдань. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 
сформувати системний підхід до конструкторського мислення;  
посилити навики творчого мислення у вирішенні проблемних питань;  
зміцнити навики колективної роботи у сфері пошуку інноваційних шляхів 

вирішення існуючих проблем;  
засвоїти методи генерування інноваційних підходів до рішення існуючої 

проблеми. 
Обґрунтування курсу 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 
розв’язування складних задач і проблеми в професійній діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог; формує здатність приймати 
обґрунтовані рішення, генерувати нові ідеї (креативність) та здатність до адаптації 
та дії в новій ситуації. Курс дозволить визначити вплив когнітивне викривлення та 
помилки хайндсайта на прийняття рішень у професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (РОСІЙСЬКА МОВА) ЧАСТИНА 1 

Автор курсу: Ірина Макеєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс сприяє підготовці  іноземних студентів до спілкування в 
побутовій  сфері, розвиває навички сприйняття на слух, розуміння та 
використовування усної російської мови як іноземної в рамках побутової та 
суспільної тематики. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС ЗАГАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ  

(2 СЕМЕСТР) 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

Автор курсу: Віктор Горбов, кандидат технічних наук, професор кафедри  
експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на вивчення історії виникнення, розвитку та 
становлення всього різноманіття енергетичних установок, сучасного стану 
суднової енергетики та її досягнень. 

За кожним з основних типів суднових енергетичних установок: дизельних, 
газотурбінних, паротурбінних, наведені питання, пов’язані з принципом дії 
теплових двигунів відповідних установок, їх основними конструктивними 
елементами та характеристиками. Аналізується ефективність суднових двигунів 
сучасних світових виробництв. Розглядаються питання захисту довкілля від 
забруднення, спричиненого використанням суднових енергетичних установок. 

Володіння цими матеріалами конче необхідно для корабелів, 
машинобудівників, економістів, фахівців з дизайну, морської інфраструктури та 
для інших фахівців, що навчаються у кораблебудівному університеті для 
загальнопрофесійного зростання. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТЕХНІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ 

Автор курсу: Олександр Блінцов, доктор технічних наук, професор кафедри 
комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Програмні засоби технічних розрахунків» є 
вибірковою навчальною дисципліною і забезпечує формування уміння 
використовувати сучасні програмні засоби для обробки початкових даних, 
реалізації алгоритмів розв’язку інженерних задач, виведення результатів 
обчислень в цифровій та графічній формах.  

Здійснення інженерних обчислень є невід’ємною складовою будь-якої 
технічної галузі знань. Сучасні програмні засоби дають змогу автоматизувати 
виконання обчислювальних процедур, знаходити розв’язки задач як в чисельному 
виді шляхом алгоритмічної обробки цифрових даних, так і в аналітичному виді з 
використанням засобів символьних обчислень, формувати інтерактивні документи 
з обчисленнями на льоту та візуальним оформленням, зручним для сприйняття, 
здійснювати швидке прототипування та виконувати широкий спектр інших 
технічних задач.  

Важливою складовою процесу формування компетентного фахівця, 
діяльність якого пов’язана з технічними науками, є ознайомлення з можливостями 



сучасних програмних засобів, які дають змогу здійснювати інженерні обчислення, 
та набуття навичок їх практичного застосування.  

Варто відзначити, що вивчення навчальної дисципліни «Програмні засоби 
технічних розрахунків» не тільки дає змогу здобувачу вищої освіти в перспективі 
застосовувати отримані знання в фаховій діяльності, а і формує фундамент для 
підвищення ефективності поточного навчального процесу. Використання 
сучасних програмних засобів інженерних обчислень дає можливість здобувачу 
вищої освіти самостійно формувати розв’язки задач, розширювати межі їх 
застосування та аналізувати виключення та окремі випадки, переконуватись в 
справедливості теоретичних тверджень, виконувати імітаційне моделювання 
процесів, що вивчаються, теорем, що доводяться, а також сприяє інтуїтивному 
розумінню вивченого матеріалу шляхом візуалізації результатів обчислень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

Автор курсу: Ірина Худякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 
Дисципліна містить теоретичний матеріал з основних конструкцій HTML, 

СSS і JavaScript з прикладами, а також завдання для лабораторних занять і 
самостійної роботи студентів. 

Кількість Web-сторінок, що розміщуються в Інтернеті, стає дедалі більше. 
Сучасні Web-вузли містять найрізноманітніші види інформації: графічні об'єкти, 
звукові кліпи, анімаційні зображення, відеофільми, текстові документи. 
Стандартна мова розмітки документів HTML дозволяє легко і швидко створювати 
Web-сторінки, що передаються по мережі Інтернет. Для додання динамічності 
HTML-сторінок був реалізований ряд технологій. Однією з таких технологій є 
спеціальна мова сценаріїв JavaScript, розроблений фірмою Netscape. 

Обґрунтування 
Телекомунікаційні технології зараз переживають етап бурхливого розвитку і 

зростання. Інтернет - найбільш поширений вид телекомунікаційних технологій. 
Всі сучасні телекомунікаційні технології засновані на застосуванні мереж. Для 
забезпечення оперативного і доступного обміну інформаційними файлами 
необхідно, щоб у користувачів був доступ до мережі Інтернет та відповідне 
програмне забезпечення для обробки даних.  

Технічні і програмні засоби телекомунікаційних технологій в основному 
застосовуються для організації систем зв'язку та можуть надавати такі послуги: 

• Телекомунікаційні (обмін повідомленнями, інформацією різного типу і 
величини, телеконференції і т.д.); 

• Інформаційні (пошук інформації будь-якого формату, яка цікавить 
користувача); 



• Консультаційні (навчання і консультації з будь-яких питань, пов'язаних з 
використанням суспільних ресурсів); 

• Технічні послуги (установка і тестування обладнання і ПЗ); 
• Комерційні (всі види комерційної діяльності в Інтернеті); 
• On-line зв'язок між абонентами; 
• Розміщення рекламних оголошень на різних сайтах, в соціальних мережах і 

на інших майданчиках; 
Ось чому вивчення Інтернет технологій є одним з важливих дисциплін для 

майбутніх фахівців в галузі телекомунікацій. 
Вибірковий курс пропонується на 2 семестр. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота. 

Мова навчання українська. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ 

Автор курсу: Володимир Буряк, ст. викладач кафедри програмованої електроніки, 
електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 

Дисципліна «ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ» за 
наповненням відповідає прикладному застосуванню математичних та фізичних 
знань у технічній сфері та побуті, а також може бути корисною для студентів 
електротехнічних спеціальностей з точки зору поглиблення знань з відповідного 
напряму. Для слухачів курсу будуть роз’ясненні: особливості електричного 
резонансу (його вплив на роботу технічних пристроїв та галузь використання); 
пояснені методики розрахунку електричних кіл із застосуванням комплексних 
чисел, тригонометрії, матричного та операторного числень; загальні фізичні 
процесі та особливості роботи однофазних та трифазних електричних кіл. 
Програма підготовки з дисципліни передбачає тісну взаємодію студентів з 
електричними, електронними та електромагнітними пристроями, приладами та 
комплексами для прийняття обґрунтованих рішень щодо розробки та експлуатації 
електричного та електронного обладнання. Дисципліна розрахована на студентів, 
які вже отримали базові знання з математики та фізики, буде корисною для 
студентів, які цікавляться електротехнікою, і може розглядатись як допоміжна для 
освоєння спеціальних дисциплін. 

Обґрунтування 
«Теорія електричних кіл змінного струму» є загальнотехнічною інженерною 

дисципліною і може спростити розуміння спеціальних дисциплін, пов'язаних з 
автоматизацією технологічних процесів, електропостачанням та електротехнічним 
устаткуванням.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТА ОБРОБКИ 
ІНФОРМАЦІЇ 

Автор курсу: М. Турти, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Штучний інтелект в системах керування та обробки 
інформації» є вибірковою навчальною дисципліною і забезпечує формування 
уміння аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які 
характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов. 

Використання інтелектуальних систем на даний час є загальною тенденцією 
розвитку автоматизованих систем незалежно від їх призначення. Такі системи 
дозволяють узагальнювати досвід експертів в певній предметній галузі і 
використовувати отримані результати для емуляції консультацій з віртуальним 
експертом, для вироблення вихідних сигналів в автоматизованих системах 
керування технічними засобами і технологічними процесами і дозволяють 
отримувати нові знання на основі еврістик. В окремих предметних галузях 
системи штучного інтелекту є єдиним засобом вирішення проблем, зокрема, 
провідними фахівцями з інформаційної безпеки процес протидії зловмисникам в 
сучасному кіберпросторі розглядається як процес протидії ботів зловмисників і 
ботів захисту інформації. Враховуючи розповсюдженість автоматизованих систем 
із каналами передачі інформації по локальним і глобальним мережам, можна 
стверджувати, що знання принципів функціонування систем штучного інтелекту є 
необхідними для фахівців, які займаються розробкою будь-яких автоматизованих 
систем. 

Цей курс дає студентам чітке розуміння основних концепцій сучасної теорії 
представлення знань та методів побудови систем штучного інтелекту. Студенти 
вивчать моделі представлення знань, способи отримання висновків на основі 
байєсівського підходу, методу резолюцій, методів нечіткої логіки, а також 
отримають практичні навички розробки програмних складових систем штучного 
інтелекту мовою програмування Visual Prolog. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУДНОБУДУВАННЯ 
 

Автор курсу: Дмитро Зайцев, кандидат технічних наук, доцент Навчально 
наукового центру Гідромеханіка. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на вивчення історії виникнення суднобудівної галузі, 
її розвитку та становленню всього різноманіття суден та засобів океанотехніки, 
сучасного стану суднобудівної науки та її основ. 



Для кожного з типів суден та засобів океанотехніки наведено інформацію, що 
стосується їх принципу дії, їх конструктивних особливостей та історії виникнення. 
Аналізується сучасний стан різноманіття суден та засобів океанотехніки та їх 
місце у світовій економіці. Розглядаються базові питання, що стосуються 
конструкції корпусу суден, теорії корабля, загальносуднових пристроїв, 
суднобудівного матеріалознавства.    

Володіння матеріалами цієї дисципліни конче необхідно для корабелів, 
машинобудівників, економістів, фахівців з дизайну, журналістів, морської 
інфраструктури та для інших фахівців, що навчаються у кораблебудівному 
університеті для загальнопрофесійного зростання. 
Курс призначено для студентів всіх спеціальностей. 

 

ІСТОРІЯ СУДНОБУДУВАННЯ МИКОЛАЄВА 
 

Автор курсу: Валерій Зайцев, доктор технічних наук, професор Навчально 
наукового центру Гідромеханіка. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на вивчення історії виникнення та розвитку 
суднобудування та суднобудівної науки в Миколаєві. Також освітлюється 
сучасний стан та можливі перспективи Миколаєва щодо цієї галузі. 

  Для кожного з історичних періодів наведено інформацію, що стосується 
визначних подій у суднобудуванні, пов'язаному з Миколаєвом, а також 
висвітлюється вклад визначних особистостей у цих подіях. Розглядається 
становлення, розвиток та скрутні моменти суднобудування та суднобудівної науки 
Миколаєва та вклад міста в розвиток флотів різних країн.   

Володіння матеріалами цієї дисципліни конче необхідно як для корабелів так 
і для представників гуманітарних спеціальностей, що навчаються у 
кораблебудівному університеті для загальнопрофесійного зростання та для 
адекватної оцінки місця в минулому і в сьогоденні Миколаєва та його 
промислового потенціалу. 
Курс призначено для студентів всіх спеціальностей. 

 


	ВИБІРКОВИЙ КУРС 1 (2 СЕМЕСТР)
	ВИБІРКОВИЙ КУРС ЗАГАЛЬНО - ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

