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№ 

з/п 

Вибіркова 

дисципліна 

Загальни

й обсяг, 

кредитів 

ЄКТС С
ем

е
ст

р
 Електронний 

навчальний 

курс у 

системі 

Moodle 

Анотація 

дисципліни 

Робоча 

програма 

навчальної 

дисципліни 

в системі 

Moodle 

ПІБ, науковий 

ступінь, вчене 

звання викладача 

Кафедра 

Відмітка 

про вибір 

(В, якщо 

дисципліну 

вибрано) 

Освітня програма «123 Комп’ютерна інженерія» 

ІІ курс (інформація з навчального плану 2018-2019 н.р.) 

Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної підготовки 

1.2.3 
Інтернет у 

бізнесі 
3 3 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10831 

(курс 

перебуває в 

розробці) 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/internet

_u_biznesi 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=10831 

к.п.н. Орлова О.П. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

1.3. 
Інвалідність і 

суспільство 
2 4 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enrol

/index.php?id=

1277 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/invalid

nist_i_suspilstvo 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/mo

d/resource/vie

w.php?id=960

6  

Письмак О.С. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

1.2.2 Правознавство 3 4 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enrol

/index.php?id=

11442 

(курс 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/pravoz

navstvo 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=11442 

к.ю.н. 

Вишковська В. І. 
кафедра права – 

http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10831
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10831
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10831
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http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10831
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10831
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10831
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10831
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=1277
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http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=1277
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/invalidnist_i_suspilstvo
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/invalidnist_i_suspilstvo
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/invalidnist_i_suspilstvo
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/invalidnist_i_suspilstvo
http://vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9606
http://vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9606
http://vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9606
http://vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9606
http://vo.ukraine.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9606
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/pravoznavstvo
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/pravoznavstvo
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/pravoznavstvo
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/pravoznavstvo
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442
http://vo.ukraine.edu.ua/enrol/index.php?id=11442


перебуває в 

розробці) 

1.2.1 

Теорія 

інформації та 

кодування 

4 3 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=104

95 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/teoriya

_informatsiyi_ta_

koduvannya 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

0495 

к.т.н,. доцент. 

Іляш Ю.Ю. 

Кафедра 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

– 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

2.2.7 

Інтегровані 

пакети 

прикладних 

програм 

3 4 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10382 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/integro

vani_paketi_prikl

adnikh_program 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=10382 

к.ф-м.н.,доц. 

Крайчук О.В. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

2.2.8 

Основи 

автоматизації 

складних 

об’єктів 

3 4 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=122

30 

– 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

2230 

Самолюк Я.Я. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

ІІІ курс (інформація з навчального плану 2017-2018 н.р.) 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

ВК 

2.2.4 

Основи 

проєктування 

цифрових 

систем 

керування 

(основимови 

VHDL) 

5 5 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10713 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/osnovi_

proektuvannya_ts

ifrovikh_sistem_k

eruvannya_osnovi

_movi_vhdl 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=10713 

Самолюк Я. Я. 

 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

ВК 

2.8 

Основи WEB-

програмування 
7 5,6 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=11981 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/osnovi_

web_programuva

nnya 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=11981 

Недашківський Б. 

М. 

Кафедра 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

– 

http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10495
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10495
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10495
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10495
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http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=12230
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https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/osnovi_proektuvannya_tsifrovikh_sistem_keruvannya_osnovi_movi_vhdl
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/osnovi_proektuvannya_tsifrovikh_sistem_keruvannya_osnovi_movi_vhdl
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/osnovi_proektuvannya_tsifrovikh_sistem_keruvannya_osnovi_movi_vhdl
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/osnovi_proektuvannya_tsifrovikh_sistem_keruvannya_osnovi_movi_vhdl
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http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10713
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ВК 

2.9 

Дослідження 

операцій 5 5 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enrol

/index.php?id=

627 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/doslidz

hennya_operatsii 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=627 

к.ф-м.н. 

Тимошенко О.М. 

Кафедра 

комп’ютерної 

інженерії 

– 

2.2.4 

Програмування 

мікроконтролерн

их систем 

(Асемблер, СІ) 

3 6 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10832 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/progra

muvannya_mikro

kontrolernikh_sist

em_assembler_wi

navr_%E2%80%

93_praktichnii_ku

rs 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=10832 

к.ф-м.н., доц. 

Крайчук О.В. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

ВК 

2.11 

Архітектура та 

проєктування 

програмного 

забезпечення 

5 5 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=5862 

https://ab.uu.edu.ua

/edu-

discipline/arkhitekt

ura_ta_proektuvann

ya_programnogo_z

abezpechennya 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=5862 

к.т.н,. доцент. 

Іляш Ю.Ю. 

Кафедра 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

– 

ІV курс (інформація з навчального плану 2016-2017 н.р.) 

Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної підготовки 

1.2.1 
Комерціалізація 

стартап проєктів 
3 7 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10838 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/komert

sializatsiya_starta

p_proektiv 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=10838 

Письмак О.С. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

1.2.2 Іміджелогія 3 7 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=6893 

(курс 

перебуває в 

розробці) 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/imidzh

elogiya 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=6893 

 

Ничипорук О.А. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10832
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10832
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10832
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10832
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/programuvannya_mikrokontrolernikh_sistem_assembler_winavr_%E2%80%93_praktichnii_kurs
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http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10832
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=5862
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=5862
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=5862
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=5862
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http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10838
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https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/komertsializatsiya_startap_proektiv
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/komertsializatsiya_startap_proektiv
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/komertsializatsiya_startap_proektiv
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/komertsializatsiya_startap_proektiv
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10838
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10838
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10838
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=10838
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/imidzhelogiya
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/imidzhelogiya
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/imidzhelogiya
https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/imidzhelogiya
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=6893


1.2.5 

Командна 

робота та основи 

управління 

проєктами 

3 7 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10839 

(курс 

перебуває в 

розробці) 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/koman

dna_robota_v_it_

proektakh 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=10839 

 

к.п.н. 

Орлова О.П. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

1.2.6 

Успішне 

працевлаштуван

ня та 

саморозвиток 

3 8 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=11199 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/uspishn

e_pratsevlashtuva

nnya_ta_samoroz

vitok 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/mo

d/resource/vie

w.php?id=124

496  

Письмак О.С. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

1.2.7 

Публічне 

адміністрування 

у сферах 

суспільних 

відносин 

3 8 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=815

7 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/publich

ne_administruvan

nya_u_sferakh_su

spilnikh_vidnosin 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=8

157 

Пікалюк С.С. 
кафедра права 

та фінансів 
– 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

2.2.4 

Проєктування 

цифрових 

вимірювальних 

систем(практичн

ий курс) 

3 7 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=11201 

(курс 

перебуває в 

розробці) 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/proektu

vannya_tsifrovikh

_vimiryuvalnikh_

sistem_praktichni

i_kurs 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=11201 

 

к.ф-м.н.,доц. 

Крайчук О.В. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

2.2.4 

Технології 

проєктування 

вбудованих 

систем 

(практичний 

курс) 

5 8 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cour

se/view.php?id

=10381 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/tekhnol

ogiyi_proektuvan

nya_vbudovanikh

_sistem_praktichn

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=10381 

к.ф-м.н.,доц. 

Крайчук О.В. 

інформаційних 

та 

комп’ютерних 

технологій 

В 
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ii_kurs 

2.2.2 

Мова Java 

(Developer) 
3 8 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=884

8 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/mova_j

ava_developer 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=8

848 

Галісеєв Г. В. 

Кафедра 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

– 

2.2.2 

Алгоритми 

мовою Java 
6 8 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=968

1 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/algorit

mi_movoyu_java 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=9

681 

Галісеєв Г. В. 

Кафедра 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

– 
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