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ВИБІРКОВИЙ КУРС 1 (9 СЕМЕСТР) 

АНГЛІЙСЬКА МОВА У БІЗНЕС СПІЛКУВАННІ 
ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION 

 

Автор курсу: Вікторія Фатєєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «English for business communication» («Англійська 
мова у бізнес спілкуванні») має за мету сформувати навички професійно-
орієнтованого мовлення, навички читання і перекладу фахової літератури та 
ведення ділової кореспонденції. 

Навчальний курс «English for business communication» («Англійська мова у 
бізнес спілкуванні») знайомить студентів зі сферою бізнесу, методами його 
організації в Україні та за кордоном. При вивченні курсу студенти засвоять 
спеціальну англійську термінологію та отримають навички ділового спілкування, 
що стосується певної сфери оперування бізнесу, як-то: діяльність компанії, 
маркетингова стратегія, ведення переговорів, проведення зустрічей, 
телефонування, складання ділових листів тощо. Курс спрямовано на 
удосконалення навичок спілкування у сфері бізнесу, шляхом проведення 
обговорень, дискусій, презентацій, ситуативних ділових ігор. 

Навчальний курс «English for business communication» («Англійська мова у 
бізнес спілкуванні») призначено для студентів усіх спеціальностей, які бажають 
отримати знання з міжнародного бізнесу та навички ділового спілкування 
англійською мовою. Навчальний курс допоможе сформувати майбутнього 
спеціаліста для вітчизняного бізнесу, орієнтованого на міжнародний ринок. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МЕТОДИКА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ 

Автор курсу: Ольга Сокол, старший викладач, доцент кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Методика фізичних вправ у спеціальних медичних групах повинна 
забезпечуватися не тільки вирішенням спеціальних та індивідуальних задач 
фізичного виховання, але і вирішення загальнофізіологічної дії організму в 
цілому, яка попереджає гіподинамію, недолік рухової активності, стимулює обмін 
речовин, відновлює та закріплює рухові навики. 

Курс знайомить студентів із виховною, оздоровчою, лікувальною та 
реабілітаційною спрямованістю занять в СМГ; розкриває принципи організації та 



методику роботи спеціальних медичних груп, основні підходи до організації та 
проведення занять із дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальних 
медичних груп, особливості методики фізичних вправ із урахуванням характеру 
наявних захворювань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ 

Автор курсу: Ірина Веселова, старший викладач кафедри теоретичних основ 
олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

В сучасних умовах зростають соціальні запити на висококваліфікованих 
спеціалістів, які володіють достатнім об’ємом знань в галузі медицини, психології, 
фізичної культури, а також арсеналом організаторських, методичних умінь, які 
сприяли б проведенню фізкультурно-оздоровчої і рекреаційної роботи з різними 
віковими групами 

Самостійною формою функціонування фізичної культури, яка може 
задовольнити потреби людей в активному відпочинкові та принести задоволення 
від рухливої активності та спілкування є фізична рекреація. У час несприятливих 
економічних умов життя, втрати або зміщення соціальних орієнтирів вона набуває 
особливої ваги.  

Саме такі знання впроваджує в практику фізичної культури дисципліна 
«Рекреаційна діяльність у фізичній культурі та спорті», включаючи теоретичні 
знання сучасних моделей та методів фізичної рекреації; їх вплив на суб’єктів 
рекреаційного процесу; шляхи підвищення ефективності фізичного виховання та 
відпочинку; здатність ефективно застосовувати теоретичні знання на практиці; та 
належним чином визначати пріоритети окремих цілей та механізмів покращення 
здоров’я в рамках сучасних тренінгів з оздоровлення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАНЬ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

Автор курсу: Світлана Бірюк, кандидат фізичного з виховання, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Технології тестувань рухових здібностей" готує майбутніх 
фахівців до застосування різних технологій тестування рухових здібностей та  
контролю  над ними у спортивній діяльності. Вона формує знання про структуру 
та методологію тестування рухових здібностей спортсменів.  



Дисципліна розкриває особливості підбору тестових вправ у фізичному 
вихованні і спорті  згідно мети, завдань  та етапу тренування. Формує уміння та 
навички тестування рухових здібностей і обробки результатів тестування. 

Дисципліна вивчає комплексне тестування спортсменів. Під комплексним 
тестуванням слід розуміти систему тестових завдань, за допомогою яких можна 
всесторонньо вивчати рухову сферу людини. Спортсменам комплексне тестування 
дає змогу вирішувати конкретні завдання управління спортивним тренуванням. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

DATA SCIENCE (НАУКА ДАНИХ) 

Автор курсу: Тетяна Пономаренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Data Science» складається з одного модулю відповідно до змісту 
навчального матеріалу. Студенти, що зацікавляться цім напрямком, дізнаються 
про основні концепції Artificial Intelligence (Штучного Інтелекту) і навчаться 
застосовувати призначені для користувача рішення Machine Learning (Машинного 
Навчання) за допомогою безкоштовних і простих інструментів. Познайомляться з 
простими, але ефективними способами, за допомогою яких фахівці з Big Data 
роблять прогнози про об'єкти, про людей і про майбутнє. Після цього будуть 
розглянуті цікаві і складні теми, такі наприклад як нейронні мережі, комп'ютерний 
зір, глибоке навчання та навчання з підкріпленням. Вивчення дисципліни 
передбачає виконання лабораторних робіт за змістом лекційного матеріалу та 
підсумкові контрольні заходи за кожним змістовим модулем. 

Обґрунтування: Дисципліна «Data Science» спрямована на оволодіння 
студентами основ науки даних, штучного інтелекту, машинного навчання. Курс 
зорієнтований на здобуття студентами практичних навичок розробки програм , що 
працюють з Big Data  за допомогою  Google Colaboratory, Keras, MNIS, Wider Face 
та Tensorflow з використанням мови Python  та  розв`язання задач при розробці 
технічних і програмних застосувань у ході виконання лабораторних робіт. Набуті 
в процесі вивчення компетентності  вони зможуть застосовувати як при 
подальшому навчанні, так і у своїй професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Автор курсу: Тетяна Пономаренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 



Дисципліна «Проектування систем штучного інтелекту» складається з одного 
модулю відповідно до змісту навчального матеріалу. Студенти, що зацікавляться 
цім напрямком навчаться створювати свої системи з елементами штучного 
інтелекту за двома напрямками - смарт робототехніка або розпізнавання образів. В 
роботах буде використано обладнання кафедри на базі Arduino та Raspberry з 
різноманітним набором датчиків, та готові бібліотеки  для розпізнавання образів з 
великими дата сетами, що дасть змогу кожному почувати себе потужнім 
розробникім майбутнього. 

Обґрунтування: Дисципліна «Проектування систем штучного інтелекту» 
спрямована на оволодіння студентами основ штучного інтелекту. Курс 
зорієнтований на здобуття студентами практичних навичок розробки аппаратного 
та/або програмного забезпечення  для розпізнавання образів. Набуті в процесі 
вивчення компетентності  вони зможуть застосовувати як при подальшому 
навчанні  так і у своїй професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 2 (10 СЕМЕСТР) 

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ У СПОРТИВНОМУ ВІДБОРІ 

Автор курсу: Ігор Марцінковський, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс «Основи генетики людини у спортивному відборі» 
розглядає актуальні питання генетики розвитку морфологічних ознак та 
рухових здібностей на підставі генетичних маркерів індивідуального розвитку 
людини, які дозволяють проводити спортивну селекцію та планування 
тренувальних навантажень. 

Метою вивчення курсу є формування загального обсягу базових і 
спеціальних знань пов’язаних з оволодінням теоретичними знаннями і 
практичними навиками засад спортивної генетики, як наукової системи, яка 
досліджує закономірності успадкування моторної поведінки людини; вивчення 
спільної роботи тренера і лікаря з планування та корекції навчально-
тренувального процесу; уміння тренера використовувати дані лікарського 
контролю у своїй роботі; підготувати майбутніх спеціалістів до науково 
обґрунтованого проведення спортивного відбору і тренувального процесу з 
врахуванням спадкових морфологічних особливостей будови тіла спортсмена. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СПОРТИВНИЙ МАСАЖ 

Автор курсу: Ігор Марцінковський, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

У результаті вивчення курсу студенти засвоюють теоретичні та практичні 
відомості з основних розділів дисципліни, що направлені на вивчення основних 
прийомів та технік видів спортивного масажу, спрямованих на відновлення 
м’язової системи та функцій опорно-рухового апарату спортсменів під час 
тренувань, спортивних змагань, а також після них, при та після спортивних травм і 
запальних процесів в суглобах та м’язах. Студенти придбають необхідні знання та 
навички, і будуть готові використовувати їх у практичній діяльності. 

Метою вивчення курсу «Спортивний масаж» є формування загального 
обсягу базових і спеціальних знань пов’язаних з оволодінням теоретичними 
знаннями і практичними навиками засад спортивного масажу, як наукової системи 
для відновлення спортсменів після тренувань і змагань та їх реабілітації після 
отриманих травм, а також можливостей спільної роботи тренера і лікаря з 
планування та корекції навчально-тренувального процесу; уміння тренера 



використовувати дані лікарського контролю у своїй роботі; науково-обґрунтоване 
проведення відновного і тренувального процесу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ 

Автор курсу: Світлана Бірюк, кандидат з фізичного виховання, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Методи відновлення у фізичній культурі і спорті" готує 
майбутніх фахівців до застосування різних відновлювальних технологій у 
спортивній діяльності. В програмі розглянуто різноманітні відомі на сьогодні 
медико-біологічні, психологічні і педагогічні засоби відновлення фізичної 
працездатності та їх значення в підготовці спортсменів різної кваліфікації, а також 
фізіологічні критерії оцінювання ступеня втоми й відновлення. Предметом 
вивчення навчальної дисципліни є: система відновлення фізичної працездатності у 
спортсменів в процесі спортивного тренування, змагань та після них.  

Методи відновлення у фізичній культурі і спорті - це навчальна дисципліна, 
що являє собою систему знань про причини та механізми втоми, що виникає після 
тренувань і змагань, Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є засоби 
відновлення фізичної працездатності у спортсменів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ 
SOFT SKILLS FOR THE WORKPLACE 

Автор курсу: Тетяна Кисельова, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс  для студентів магістратури усіх спеціальностей НУК, 
спрямований  на формування та вдосконалення універсальних непрофесійних 
якостей (soft skills) ,  має за мету  покращити  навички між особистого спілкування 
та побудувати успішну кар’єру завдяки  умінням критично мислити, управляти 
часом, приймати складні рішення, ставити  цілі, тощо. Метою вивчення 
навчальної дисципліни є розвиток якостей, які допомагають взаємодіяти між 
собою в команді незалежно від сфери діяльності та швидко адаптуватися до змін 
на ринку праці. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наступні  результати навчання:  
 володіння  достатнім лінгвістичним діапазоном для того, щоб чітко 

описувати робочі ситуації, розставляти пріоритети, висловлювати свою 
точку зору й аргументувати її, використовуючи складні мовні конструкції ; 

 розуміння  потреб клієнта та знаходження оптимальних  рішень; 



 грамотне вирішення виникаючих суперечок ; 
 розуміння та використання  складних граматичних  конструкцій та 

лексичного матеріалу. 
У межах курсу студенти навчаться розуміти свої  сильні та слабкі сторони, 

висловлювати свою думку колегам та клієнтам логічно та ввічливо, аналізувати 
ситуацію, бути відкритим до зворотного зв’язку і змін. Отримані знання, які 
органічно доповнюють спеціальні технічні знання, дозволять знайти роботу в 
успішних компаніях завдяки вмінню створювати навколо себе атмосферу 
творчості, конструктивізму, стануть критично необхідним чинником для 
працевлаштування в умовах сучасного ринку. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В PYTHON 

Автор курсу: Анатолій Гайда, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
інформаційних управляючих систем та технології. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних в Python» спрямована на 
формування спеціальних знань у магістрів зі спеціальності 121 – «Інженерія 
програмного забезпечення» з обробки та аналізу даних засобами мови 
програмування Python: автоматизації процесів збирання, обробки і візуалізації 
багатовимірних даних; розробки програмного забезпечення інтелектуального 
аналізу даних і використанням спеціалізованих пакетів мови програмування 
Python. 

Курс зорієнтований на формування спеціальних знань з розробки та 
експлуатації програмного забезпечення інтелектуального аналізу даних засобами 
мов програмування Python. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.

 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ UNIX 

Автор курсу: Анатолій Гайда, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
інформаційних управляючих систем та технології. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Інструментальні засоби операційної системи Unix» спрямована 
на формування спеціальних знань у магістрів зі спеціальності 121 – «Інженерія 
програмного забезпечення» з розробки та експлуатації корпоративних 
інформаційних та інформаційно-управляючих систем на базі ОС Unix та/або GNU 
Linux: аналізу структури програмних проектів та застосування інструментальних 
засобів їх організації та супроводу; аналізу результатів роботи систем та 
системних сервісів, формування звітів за системними журналами; аналізу 



інструментальних засобів та інтеграції програмних рішень на основі 
інтерпретованих та компільованих мов програмування; інтеграції програм і систем 
з архітектурою клієнт-сервер на основі технології віддаленого виклику процедур; 
застосування сучасних інструментальних засобів розробки програм, що керуються 
подіями. 

Курс зорієнтований на формування спеціальних знань з розробки та 
експлуатації корпоративних інформаційних та інформаційно-управляючих систем 
на базі ОС Unix та/або GNU Linux. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

.





ВИБІРКОВИЙ КУРС 3 (10 СЕМЕСТР) 

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ 
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

Автор курсу: Оксана Адаменко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Курс зорієнтований надати знання в сфері використання 
здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховній сфері освітніх закладів, 
впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи, що можуть стати 
основою раціональної організації рухового режиму, сприятимуть фізичному 
розвитку і руховій підготовленості, дозволять підвищити адаптивні можливості 
організму, рівень здоров’я та працездатності. 

У результаті вивчення курсу студенти оволодівають наступними знаннями: 
загальними характеристиками здоров’язберігаючих технологій; структурою та 
змістом програм з управління навчально-виховним процесом в закладах освіти на 
засадах здоров’язберігаючих технологій; алгоритмом впровадження програми з 
управління навчально-виховним процесом в закладах освіти на засадах 
здоров’язберігаючих технологій; сучасними тенденції та перспективами  розвитку 
здоров’язберігаючих технологій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ 

Автор курсу: Оксана Адаменко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, а також 
ефективності занять з фізичної підготовки дітей та дорослого населення – одне з 
першочергових завдань, яке сьогодні стоїть перед системою фізичного виховання. 
Принцип оздоровчої направленості фізичного виховання конкретизується у 
фізкультурно-оздоровчих технологіях, які на даний час інтенсивно розвиваються. 

 Поняття фізкультурно-оздоровча технологія об’єднує процес використання 
засобів фізичного виховання із оздоровчою метою та навчальну дисципліну, яка 
розвиває та вдосконалює основи методики побудови фізкультурно-оздоровчого 
процесу. Практичним проявом фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному 
вихованні  є різноманітні фітнес-програми, які складають основний зміст 
діяльності фізкультурно-оздоровчих груп, що створюються на базі фізкультурно-
спортивних організацій, а також персональних фітнес-занять.   



Курс “Нові технології у фізичній культурі та спорті” потребує від студентів 
оволодіти всім тим арсеналом теоретичних та практичних знань, умінь та навичок, 
який повинен мати висококваліфікований фахівець. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Автор курсу: Тетяна Болотникова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Педагогічна психологія» покликана сформувати 
знання здобувачів вищої освіти про закономірності психічного розвитку та 
формування особистості у процесі навчання і виховання, у спортивній діяльності 
зокрема; забезпечити оволодіння діагностичними та формувальними методами 
педагогічної психології та домогтися опанування студентами основними формами, 
методами і прийомами психолого-педагогічної роботи з вихованцями щодо їх 
розвитку, а також методами самопізнання і саморозвитку. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СПОСОБИ Й ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ 
СИСТЕМАХ 

Автор курсу: Катерина Приходько, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
Інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Курс зорієнтований на отримання теоретичних  знань та практичних навичок 
в галузі передачі інформації в комп'ютерних системах. Вивчає методи передачі 
даних на фізичному рівні; методи передачі даних на основі розширеного спектру; 
методи кодування інформації; методи завадостійкого кодування для надійності 
передачі даних; технології безпровідних локальних мереж; технології локальних 
мереж. Також в курсі приділяється увага вивченню математичних виразів 
вихідних інформаційних сигналів для амплітудної, частотної та фазової модуляції; 
оцінюванню пропускної здатності каналу передачі даних; оцінюванню смуги 
пропускання каналу передачі даних; оцінювання реальної швидкості передачі 
даних. 

Обґрунтування. Курс «Способи й засоби передачі інформації в 
комп’ютерних системах» спрямована на отримання студентами знань про існуючі 
способи й засоби передачі інформації в комп’ютерних системах, а саме надає 
загальні відомості про основні поняття методів кодування інформації; методів 
завадостійкого кодування для надійності передачі даних; методів передачі даних 
на основі розширеного спектру; технологій безпровідних мереж; знаходження 



математичних виразів вихідних інформаційних сигналів для амплітудної, 
частотної й фазової модуляції; оцінювання пропускної здатності каналу зв'язку, 
смугу пропускання каналу передачі даних та реальну швидкість передачі даних. 
Оволодіння такими знаннями дозволить вирішувати задачі знаходження 
математичних виразів вихідних інформаційних сигналів для амплітудної, 
частотної й фазової модуляції; оцінювати пропускну здатність каналу передачі 
даних; оцінювати смугу пропускання каналу передачі даних; оцінювати реальну 
швидкість передачі даних. Набуті в процесі вивчення компетентності можуть бути 
застосовані майбутнім фахівцем в процесі подальшого навчання, а також в своїй 
професійній діяльності після отримання вищої освіти. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

Автор курсу: Катерина Приходько, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
Інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Курс зорієнтований на отримання теоретичних знань та практичних навичок 
в галузі комп'ютерних системах.  

Опанування курсу надає професійні компетенції розуміння й здатності 
орієнтуватися в інноваційній політиці підприємства та держави; володіння 
сучасними стратегіями і технологіями аналізу ефективності інноваційних процесів 
та інноваційної діяльності; розуміння основних напрямів розробки портфель 
інвестицій; володіння методологіями організації розробки та впровадження 
інноваційних процесів, розуміння їх відмінностей і доцільності застосування 
залежно від типу вирішуваних завдань і вимог організації. Доцільність вивчення 
дисципліни підтверджується стрімкім розвитком технологій розробки 
інформаційних систем для інноваційного аналізу та прогнозування, які 
потребують постійного моніторингу і опрацювання для формування відповідних 
професійних компетенцій 

Обґрунтування. . Курс «Стратегічне управління інноваціями» сприяє 
володінню сучасними стратегіями і методологіями впровадження стратегічного 
управління інноваціями підвищує конкурентоспроможність фахівців на ринку 
праці. Дисципліна ознайомлює студентів із економічною сутністю та формами 
інноваційних процесів підприємства; сучасними методами оцінки та 
прогнозування ринку; розробкою інноваційної стратегії підприємства; 
визначенням основних підходів до формування інноваційних рішень з вибору 
напрямів та інструментів інвестування. Завданням дисципліни є оволодіння 
новітніми теоретичними знаннями з питань стратегічного менеджменту 
інноваційного розвитку підприємства та набуття магістрантами практичних умінь 
і навичок щодо розроблення і реалізації інноваційної стратегії в умовах жорсткої 
конкуренції та динамічного зовнішнього середовища.. Набуті в процесі вивчення 



компетентності можуть бути застосовані майбутнім фахівцем в процесі 
подальшого навчання, а також в своїй професійній діяльності після отримання 
вищої освіти. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ В 
ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННЯ 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Курс зорієнтований на вивчення політичних процесів в цілому  та реалізацію 
інтересів, владування, організації, підпорядкування влади та громадян шляхом 
відповідних технології. 

Курс спрямований на оволодіння  методами політичних технологій, 
механізмами політичного управління, основами проведення виборчих кампаній в 
умовах цивілізованого демократичного змагання за політичну владу; формування 
політичної активності, політичної культури та свідомості студентів; розкрити 
зміст основних категорій; показати рівень політизації суспільного життя  та 
політичного управління та її вплив на стратегію реформ в Україні. 

Метою курсу є розкриття основних тенденцій політичного процесу; 
вироблення навичок аналізу політичних відносин  та ознайомлення з актуально-
практичними та науково-прикладними основами політичних технологій,  

В результаті проведених соціально-політичних, економічних реформ, 
подальшої демократизації суспільства, утвердження політичного плюралізму 
нового змісту набувають прикладні аспекти політики. Політична влада, яка 
здобувається через процедуру виборів, необхідність створення позитивного 
політичного іміджу політика, значимість політичної реклами –  все це потребує  
нової системи підготовки фахівців 

Оволодіння даним курсом повинно дати майбутньому спеціалісту комплекс, 
як теоретико-методологічних, так і прикладних знань і навичок в області аналізу 
політичних процесів, прийняття політичних рішень, ознайомити із технологіями 
сучасних виборчих кампаній, на основі широкого використання міжнародного та 
українського досвіду.  

Програма орієнтує студентів на вивчення: методології і методів прикладних 
досліджень; аналізу політичниих процесів та прийняття політичних рішень; 
технології виборчої кампанії, іміджеології, політичних технологій, політичної 
реклами. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 4 (10 СЕМЕСТР) 

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТРЕНЕРА 

Автор курсу: Світлана Бірюк, кандидат фізичного виховання, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Основи педагогічної майстерності тренера" розкриває основи 
педагогічної майстерності тренера, формує у студентів конкретні знання та 
уміння, необхідні для успішної практичної діяльності. Формує тренера, який 
зможе виконувати свої функції в педагогічній системі,  не тільки володіючи 
професійними знаннями, уміннями і навичками, а також визначеними 
властивостями особистості. Показник ефективності діяльності тренера — успішне 
досягнення мети при найбільш раціональному використанні сил і засобів. 

Дисципліна розкриває особливості роботи тренера-викладача. Її задачі: 
ознайомити зі структурою діяльності тренера і її компонентами, функціональними 
обов’язки тренера; вивчити критерії педагогічної майстерності. Дати зрозуміти 
студенту, який великий вплив на ефективність діяльності тренера має його 
особистість, світогляд, здібності, характер, темперамент, психічний стан. 
Дослідження показують, що тренери часто прагнуть дати юним спортсменам 
побільше спортивних знань, умінь, недостатньо спілкуючись з ними, а також не 
вміють організувати роботу юних спортсменів з метою їхнього виховання. 

Формування передумов підвищення ефективності діяльності тренера 
залежить від того, наскільки добре володіє тренер конкретним видом спорту, від 
його ерудиції, рівня культури, фізичної підготовленості і особливо педагогічної 
майстерності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

НЕОЛІМПІЙСЬКІ СИЛОВІ ВИДИ СПОРТУ 

Автор курсу: Ольга Кувалдіна, кандидат з фізичного виховання, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Курс “Неолімпійські силові види спорту” знайомить студентів з такими 
видами спорту, такими, як армспорт, бодібілдинг, гирьовий спорт, як засобами 
вирішення покращення здоров’я, розвитку фізичних якостей, формуванням 
гармонійної постави та тілобудови. 

Одним із засобів вирішення покращення здоров’я, розвитку фізичних якостей, 
формування гармонійної постави та тілобудови є неолімпійські силові види 
спорту. Курс Неолімпійські силові види спорту розкриває цілий ряд питань 
силового тренування в армспорті, бодібілдингу та гирьовому спорті. Спільним в 



них є те, що основним засобом для розвитку сили та інших фізичних якостей є 
обтяження; всі вони мають поділ на вагові категорії; в змаганнях беруть участь як 
чоловіки, так і жінки. Разом з тим, ці види спорту суттєво різняться за багатьма 
ознаками, які враховані при написанні даної праці. Викладена історія розвитку 
неолімпійських силових видів спорту в світі та в Україні, включаючи Добу 
незалежності. Досить повно розкрито питання техніки та методики навчання, 
розвитку фізичних якостей, методики тренування у кожному виді спорту зокрема. 
Поглиблені відомості про силову підготовку жінок, підлітків та осіб старшого 
віку, з урахуванням специфіки виду спорту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ПРИСТРОЇВ В СПОРТІ 

Автор курсу: Ольга Сокол, старший викладач, доцент кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Тренажерні пристрої дозволяють ефективно розвивати різноманітні рухові 
якості і здібності, сполучати удосконалювання технічних умінь, навичок і 
фізичних якостей у процесі спортивного тренування, створювати необхідні умови 
для точного контролю і керування найважливішими параметрами тренувального 
навантаження. 

Вибірковий курс формує у студентів розуміння зв'язку між використанням 
традиційних засобів теорії і методики фізичного виховання та спортивного 
тренування і тренажерами як однією з умов для підвищення ефективності 
фізичного виховання і тренування; ознайомлює з біомеханічними особливостями 
конструкцій тренажерів для формування рухових навичок, розвитку фізичних 
якостей і відновлення втрачених форм і функцій організму і використанням 
різного роду тренажерів і технічних засобів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО 
АНАЛІЗУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

Автор курсу: Сергій Приходько, доктор технічних наук, професор кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Застосування методів багатомірного статистичного аналізу в 
інформаційних технологіях» складається з двох модулів відповідно до змісту 
навчального матеріалу. 

Перший змістовий модуль присвячений теоретичним основам та існуючим 
методам багатомірного статистичного аналізу. 



У другому змістовому модулі розглядаються приклади практичного 
застосування методів багатомірного статистичного аналізу в інформаційних 
технологіях, у тому числі, для визначення викидів та аномалій у багатовимірних 
даних, ідентифікації людини за біометричними характеристиками. 

Вивчення дисципліни передбачає виконання лабораторних робіт за змістом 
лекційного матеріалу та підсумкових контрольних заходів за змістовими 
модулями. 

Обґрунтування: Дисципліна «Застосування методів багатомірного 
статистичного аналізу в інформаційних технологіях» призначена: ознайомити 
студентів з методами багатомірного статистичного аналізу та їх застосування в 
інформаційних технологіях; розвинути логічне й алгоритмічне мислення; 
сформувати навички практичного використання методів багатомірного 
статистичного аналізу в інформаційних технологіях 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ 

Автор курсу: Тетяна Фаріонова, кандидат технічних наук, професор кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація.  
Метою курсу є формування базових знань і придбання практичних навичок, 

необхідних для розробки та використання інформаційних (експертних, 
рекомендаційних) систем та технологій щодо автоматизації облікової діяльності 
підприємств шляхом створення прикладних рішень із використанням 
спеціалізованого прикладного програмного забезпечення. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає знання про 
загальні засади та принципи створення інформаційних систем обліку на 
підприємстві; апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій в 
обліку; структуру та основні компоненти сучасних баз даних (таблиці, запити, 
звіти, форми тощо); структуровану мову запитів до баз даних; основи об'єктно-
орієнтованого підходу для проектування та розробку інформаційних облікових 
систем. 

Після вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» 
отримані практичні навички дозволять здобувачам розробляти модель предметної 
області засобами, наданими системою; формувати склад та зміст інформаційної 
бази для розв'язання задач обліку; визначати склад та форми подання інформації, 
її структуру для автоматизованого рішення задач; визначати склад процедур 
автоматизованої обробки даних в умовах функціонування комп'ютерних 
інформаційних систем обліку; користуватися прикладними програмами для 
рішення задач комп'ютеризації облікового процесу на підприємстві.  

Обґрунтування. Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» 
спрямована на формування базових знань і придбання практичних навичок, 
необхідних для розробки та використання інформаційних (експертних, 



рекомендаційних) систем та технологій щодо автоматизації облікової діяльності 
підприємств шляхом створення прикладних рішень із використанням 
спеціалізованого прикладного програмного забезпечення.  

Курс зорієнтований на опанування здобувачами вищої освіти: 
 навичок розробки моделі предметної області засобами, наданими 

програмною системою;  
 підходами, щодо формування складу та змісту інформаційної бази для 

розв'язання задач обліку, визначання складу та форм подання 
інформації, її структури для автоматизованого рішення задач обліку;  

 практичних навичок розробки процедур автоматизованої обробки 
даних в умовах функціонування комп'ютерних інформаційних систем 
обліку та користування прикладними програмами для рішення задач 
комп'ютеризації облікового процесу на підприємстві. 

Набуті в процесі вивчення компетентності, майбутній фахівець зможе 
застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у 
своїй професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Етичні принципи як відображення моральних настанов людської цивілізації 
на сьогодні є ключовими елементами ціннісної системи суспільства та 
невід’ємною складовою існування достатньо розвиненої держави і розглядається 
світовим співтовариством як передумова досягнення соціальної справедливості та 
злагоди, що обумовлює важливе значення вивчення дисципліни «Професійна 
етика в публічному управлінні».  

Метою курсу є розкриття сутності становлення та розвитку морально-
етичних засад людського інтелектуального потенціалу в системі публічного 
врядування та охорони здоров’я; онтологічної сутності та особливостей реалізації 
принципів сучасної етики в публічному управлінні, розробки та впровадження 
етичних норм в практичну діяльність; ознайомлення слухачів з основними 
напрямами професійної етики в контексті ділового спілкування; формування 
навичок з застосування етичних норм в системі державного та публічного 
управління. 

Етика службовця – це система придатних і глибоко усвідомлених норм 
поведінки, певний порядок дій, правил взаємин і принципів державно-службових 
відносин, що належать даному суспільству і є нормами загальнолюдської моралі. 



Професіоналізм і ефективність роботи службовця – це показник його моральності, 
вірності своєму професійному обов’язку. 

Особлива актуальність професійної етики публічної служби обумовлена 
тим, що питання етики, норм і правил поведінки службовців раніше не 
регулювалися спеціальними нормативними актами. Правила і стандарти поведінки 
чиновників частково регулювалися окремими положеннями різних нормативних 
актів. 

Проблеми етичної поведінки службовців потребують наукового і 
законодавчого вирішення. Моральний стан державних службовців є актуальною 
проблемою сьогодення, оскільки зрілість суспільства визначається тим, наскільки 
вкорінені у його життєдіяльність вищі моральні цінності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 



 

ВИБІРКОВИЙ КУРС СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ 
(9 семестр) 

ФІЛОСОФІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ 

Автор курсу: Оксана Патлайчук, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та культурології. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Філософія наукової діяльності та інновацій" спрямована на 
вивчення соціальних та гносеологічних основ наукової діяльності, на аналіз науки 
як процесу становлення і розвитку певного виду діяльності з виробництва знань, 
включаючи всі відносини, що виникають в процесі руху наукового знання від його 
зародження до впровадження. Вивчення дисципліни сприяє розвитку відношення 
до наукової діяльності як до частини цілісної пізнавальної і перетворюючої 
активності людини.  

Дана дисципліна знайомить студентів зі специфічними особливостями 
сучасного етапу розвитку науки, акцентує увагу на дійсні можливості наукової 
діяльності, її роль в різноманітних процесах соціального розвитку. Це потрібно 
для забезпечення майбутніх фахівців теоретичними й методологічними знаннями, 
ціннісними орієнтаціями й настановами для ефективного функціонування як з 
точки зору фахової компетенції, так і з боку людської якості суб’єкта спілкування 
в соціокультурному середовищі. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ФІЛОСОФІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

Автор курсу: Оксана Патлайчук, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та культурології. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Філософія відповідального розвитку сучасного суспільства" 
спрямована на вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, 
бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови 
стійкого технологічного розвитку сучасного суспільства. Дисципліна допомагає 
студенту оволодіти інноваційним способом мислення, отримати базові уявлення 
про основи сучасного наукового знання, що сприятиме розвитку загальної 
культури й соціалізації особистості; навчає розуміти причинно-наслідкові зв’язки 
розвитку суспільства та життєдіяльності людини у ньому. 

Дана дисципліна навчає студентів аналізувати суспільні явища з точки зору 
соціальної відповідальності, після опрацьовування різноманітних джерел 



інформації формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення. 
Майбутній фахівець вчиться творчо використовувати одержані знання у своїй 
матеріально-практичній та духовній діяльності, грамотно формулювати власну 
думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати 
власну позицію. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СТРАТЕГІЇ ПІЗНАННЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ ЧЕРЕЗ НАУКОВІ МЕТОДИ 

(на англійської мові) 

Автор курсу: Ганна Яценко, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та культурології. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс, розроблений для студентів, що здобувають ступінь 
магістра, орієнтований на отримання загальних компетенцій, які кожен студент 
може застосовувати для проведення наукової діяльності, а саме здатність 
аналізувати, оцінювати інформацію, здатність до абстрактного мислення, аналізу 
ти синтезу, здатність приймати обґрунтовані рішення, генерувати нові ідеї, й як 
результат виконувати науковий пошук на високому рівні. Більш того англійська 
мова представленої дисципліни допомагає здобути навички спілкування та 
презентації власних наукових результатів. 

Курс націлений на розкриття основних принципів наукового пошуку, згідно з 
поставленим завданням, він складається з двох змістовних модулів: «Науковий 
метод» та «Реалізм та антиреалізм в науці», які демонструють всі основні 
принципи розвитку науки та техніки за допомогою методів та стратегій пізнання. 

Ключові слова: стратегії пізнання, наука та техніка, наукові методи, наука 
та філософія, революції та раціональність.   

 
The course “Knowledge Strategies of Technology and Science through Scientific 

Methods” for all specialties of Education level “Master Degree” appeals to the general 
competences that every student should have related to any scientific activity, particularly 
to the ability to analyze, evaluate information, ability of abstract thinking, analysis and 
synthesis, ability to take considered decisions and generate new ideas, and as a result to 
provide scientific research on a high level. Furthermore, English language of the 
discipline facilitates to acquire an ability to communicate in English and present the 
results of self-research. 

The course is aimed to discover the main principles of scientific research, 
according to that task it is composed of two main modules: “The Scientific method” and 
“Realism and Antirealism about science”, which demonstrate all crucial principles of 
science and technology development through the implemented methods and knowledge 
strategies.  



Key words: knowledge strategies, technology and science, scientific methods, 
science and philosophy, revolutions and rationality. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПСИХОЛОГІЯ МОТИВАЦІЇ І ЕМОЦІЙ 

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

Анотація курсу 

Дисципліна «Психологія мотивації і емоцій» розкриває питання теорії і 
методології вивчення мотивації і мотивів, емоцій людини. Окремі теми 
висвітлюють сучасні уявлення про мотиваційну сферу особистості, її структурні 
компоненти та можливості розвитку; про мотивацію навчальної, трудової та 
професійної діяльності; знайомлять студентів з теоретичною основою проблеми 
дослідження емоційної сфери особистості, психологічними особливостями 
розвитку емоційної компетентності та практичною роботою з емоційними 
станами.  

Цей курс являє собою традиційний розділ курсу загальної психології, що 
знайомить студентів з загальними основами устрою психіки людини, з історією, 
методологією, сучасним станом і структурою досліджень в цій області. Зміст 
курсу є новим і відображає сучасний стан цієї області, що динамічно розвивається. 
Його відмінною рисою є поєднання в єдиній пояснювальній рамці процесів 
мотивації, саморегуляції і емоцій, а також зарубіжних і вітчизняних досліджень. 
Дисципліна знайомить студентів з загальними засадами функціонування мотивації 
людини, емоцій і саморегуляції як складових частин єдиного складного механізму, 
і з різними підходами і труднощами емпіричних досліджень цих процесів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНЖЕНЕРА 

Автор курсу: Олег Бобіна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Навчальний курс присвячений висвітленню ролі інженера (науковця, 
практика) в сучасному світі. Мета навчального курсу: формування базових 
елементів корпоративної культури, в основі яких лежить соціальна 
відповідальність за наслідки інженерної діяльності. Результатами вивчення курсу 
є засвоєння ролі і відповідальності інженер, знайомство, розуміння і підтримка 
етичних кодексів інженера. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ В СВІТІ І УКРАЇНІ 

Автор курсу: Олег Бобіна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

В основні курсу теоретичне дослідження соціальних феноменів «наука» і 
«техніка». Курс розкриває суть і значення науки і техніки в житті людини. Мета 
курсу: засвоєння значення і роль науки і техніки. Результатом вивчення курсу є 
розуміння зв'язків системі «суспільства-наука-техніка» і соціальних наслідків 
їхнього розвитку, усвідомлення ролі наукової і практично-прикладної інженерної 
діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’Я 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальні аспекти здоров’я» є 

формування у студентів ознайомити студентів із сучасними теоретичними 
положеннями та практичними програмами в соціальної медицини та гігієни, 
соціально-гігієнічними проблемами порушень здоров’я. 

Завдання. Курс покликаний сприяти формуванню у студентів дбайливого 
ставлення до свого здоров’я як до однієї з основних цінностей особистості, 
розвитку культури здоров’я. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» є 

формування у студентів світоглядних основ успішної та ефективної діяльності 
майбутнього спеціаліста через сферу етичного спілкування в професійно-
економічних формах суспільних відносин. 

Завдання. Курс покликаний сприяти формуванню у студентів етичної 
культури мислення і поведінки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Регіональні процеси» є надати 
студентам базові теоретичні знання в галузі регіональної політики, на основі яких 
формувати загальнолюдські цінності, патріотичні переконання. 

Завдання. Курс покликаний сприяти формуванню у студентів знань в сфері 
регіональної політики держави. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжкультурні комунікації» є 
формування у студентів світоглядних основ успішної та ефективної діяльності 
майбутнього спеціаліста через сферу етичного спілкування в професійно - 
економічних формах суспільних відносин. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ЛІДЕРСТВО ТА ПАРТНЕРСТВО В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Курс спрямований на вивчення досвіду, методики та технології впровадження 
в управлінську практику лідерських методів управління. Окрім цього, курс 
спонукає визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку 
власного стилю керування командою. Вивчення курсу дозволить студентам 
вияснити основні чинники впливу креативних, управлінських рішень, визначати 
сфери спільних інтересів та цінності для побудови ефективних партнерських 
стосунків, що сприятиме ефективній юридичній практиці.  

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань, прикладних 
вмінь та навичок щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства 



керівником та забезпечення тривалого ділового партнерства в юридичній 
діяльності. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: оволодіння 
основними поняттями й концепціями теорії лідерства; визначати переваги та  
загрози  лідерської  поведінки  в юридичній діяльності; формування системного 
уявлення про лідерство в юридичній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ФІЛОСОФІЯ АЛГОРИТМІВ ТА СТРУКТУР ДАНИХ 

Автор курсу: Олег Таганов, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Метою вивчення дисципліни «Філософія алгоритмів та структур даних» є 
формування у студентів  навичок імплементації філософських категорій в процесі 
створення та функціонування алгоритмів та масивів даних; філософсько-
методичні засоби оптимізації структури даних; принципи цілеполагання в процесі 
оптимізації алгоритмічних секвенцій; принципи чіткої та нечіткої логіки в 
складних алгоритмах; парадоксальні та нелінійні залежності в алгоритмах 
машинного навчання; філософські аспекти Теорії Хаоса в контексті 
алгоритмічного моделювання; дискретно-континуальні, кластерні та когерентні 
процеси в асинхронних алгоритмах. Курс зорієнтований на розширення кругозору 
студентів, запровадження нестандартних підходів то вирішення поставлених 
задач, забезпечення концептуального базису для проривних технологічних ідей на 
основі асоціативного ряду тощо. 

Завдання. Курс знайомить студентів зі специфічними особливостями 
вибудовування та моделювання системи алгоритмів та структур даних за 
принципами філософських абстракцій. Ставиться завдання формування 
нестандартних підходів до стандартних вихідних даних та вирішення 
алгоритмічної оптимізації структур та процесів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
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