
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 

за ОНП «Комп’ютерні науки» 

третій рівень вищої освіти (доктор філософії) 

  

Кафедра, яка 
пропонує  

дисципліну 

Викладач, який буде викладати 
дисципліну  

Назва загальної / фахової 
компетентності, на розвиток 
якої спрямована дисципліна  

Результати навчання  

Методи 
викладання, які 
пропонуються 

(лекції, практики, 
командна робота, 
семінар, проєктна  
робота, проблемні  

заняття тощо)  

Максимальна 
кількість 

здобувачів 
освіти, які 

можуть 
записатися на 

дисципліну 

Вхідні 
вимоги до 
здобувачів 
освіти, які 

хочуть 
обрати 

дисципліну / 
до аудиторії  

Обмеження 
щодо 

семестру 
у вивчення  Лекції  

Семінарські та 
практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи  

Візуалізація даних 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 
Шендрик В.В.  Шендрик В.В.  

ЗК2. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел. 
 
ФК2. Здатність застосовувати 
сучасні методології, методи та 
інструменти експериментальних і 
теоретичних досліджень у сфері 
комп’ютерних наук, сучасні 
цифрові технології, бази даних та 
інші електронні ресурси у науковій 
та освітній діяльності. 

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування методів візуалізації 
даних для вирішення поставленої задачі.  
● Вміти здійснювати підготовку та первинну 
обробку даних та складати вхідний 
математичний опис інформаційних систем, 
що використовують  
методи візуалізації даних.  
● Знати основні технології інформаційного 
аналізу і синтезу інформаційних систем, 
математичні моделі і алгоритми візуалізації 
даних.  
● Вміти обґрунтовувати вибір конкретного 
методу візуалізації даних для вирішення 
відповідних практичних задач  
● Володіти сучасними програмними 
засобами реалізації інформаційних систем 
візуалізації даних. 

Лекція-візуалізація.  

Семінар-диспут.  

Проблемно-

пошукові заняття.  

Проєктна робота  

30  Без обмежень  Без обмежень  

Методи автоматичної класифікації 

Кафедра 
інформаційних 

технологій 
Лавров Є.А.  Лавров Є.А.  

ФК1. Здатність виконувати 
оригінальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які 
створюють нові знання у 
комп’ютерних науках та дотичних 
до них міждисциплінарних 
напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових 
виданнях з комп’ютерних наук та 
суміжних галузей. 
 
ФК2. Здатність застосовувати 
сучасні методології, методи та 
інструменти експериментальних і 
теоретичних досліджень у сфері 
комп’ютерних наук, сучасні 
цифрові технології, бази даних та 
інші електронні ресурси у науковій 
та освітній діяльності. 
 
ФК3. Здатність виявляти, ставити 
та вирішувати дослідницькі 
науково-прикладні задачі та/або 
проблеми в сфері комп’ютерних 
наук, оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних досліджень.  

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування методів 
автоматичної класифікації для вирішення 
поставленої задачі. ● Вміти здійснювати 
підготовку та первинну обробку даних та 
складати вхідний математичний опис 
інтелектуальних систем, що використовують  
методи автоматичної класифікації.  
● Знати основні технології інформаційного 
аналізу і синтезу інтелектуальних систем, 
методи та засоби подання і виведення 
знань, математичні моделі процесів 
навчання та самонавчання, що 
використовуються в методах автоматичної 
класифікації.  
● Вміти обґрунтовувати вибір конкретного 
методу автоматичної класифікації для 
вирішення відповідних практичних задач  
● Володіти сучасними програмними 
засобами реалізації інтелектуальних 
систем, що використовують методи 
автоматичної класифікації. 

Лекція-візуалізація. 

 Семінар-диспут.  
Проблемно-
пошукові заняття. 
 Проєктна робота  

30 
Без      

обмежень  
Без      

обмежень  



Сучасні методи розв’язання екстремальних задач 

Кафедра 
комп’ютерних 

наук 
Москаленко В.В.  Москаленко В.В.  

ФК1. Здатність виконувати 
оригінальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які 
створюють нові знання у 
комп’ютерних науках та дотичних 
до них міждисциплінарних 
напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових 
виданнях з комп’ютерних наук та 
суміжних галузей. 
 
ФК2. Здатність застосовувати 
сучасні методології, методи та 
інструменти експериментальних і 
теоретичних досліджень у сфері 
комп’ютерних наук, сучасні 
цифрові технології, бази даних та 
інші електронні ресурси у науковій 
та освітній діяльності. 
 
ФК3. Здатність виявляти, ставити 
та вирішувати дослідницькі 
науково-прикладні задачі та/або 
проблеми в сфері комп’ютерних 
наук, оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних досліджень. 

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування сучасних методів 
розв’язання екстремальних задач для 
вирішення поставленої задачі.  

● Вміти здійснювати підготовку та первинну 
обробку даних та складати вхідний 
математичний опис при застосуванні 
застосування сучасних методів розв’язання 
екстремальних задач.  

● Знати основні технології інформаційного 
аналізу і синтезу, методи та засоби подання і 
виведення знань, математичні моделі 
процесів навчання та самонавчання, що 
використовуються в сучасних методів 
розв’язання екстремальних задач.  

● Вміти обґрунтовувати вибір конкретного 
методу розв’язання екстремальних задач 
для вирішення відповідних практичних задач 
● Володіти сучасними програмними 
засобами реалізації інтелектуальних систем, 
що використовують методи розв’язання 
екстремальних задач. 

Лекція-візуалізація.  
Семінар- диспут.  
Проблемно-

пошукові заняття. 

Проєктна  
робота  
 

30  Без обмежень  Без обмежень  

Моделі і методи інтелектуального аналізу багатовимірних даних 

Кафедра 
комп’ютерних 
наук  

Москаленко В.В.  Москаленко В.В.  

ФК1. Здатність виконувати 
оригінальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які 
створюють нові знання у 
комп’ютерних науках та дотичних 
до них міждисциплінарних 
напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових 
виданнях з комп’ютерних наук та 
суміжних галузей. 
 
ФК2. Здатність застосовувати 
сучасні методології, методи та 
інструменти експериментальних і 
теоретичних досліджень у сфері 
комп’ютерних наук, сучасні 
цифрові технології, бази даних та 
інші електронні ресурси у науковій 
та освітній діяльності. 
 
ФК3. Здатність виявляти, ставити 
та вирішувати дослідницькі 
науково-прикладні задачі та/або 
проблеми в сфері комп’ютерних 
наук, оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних досліджень. 

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування сучасних методів 
інтелектуального аналізу багатовимірних 
даних для вирішення поставленої задачі.  
● Вміти здійснювати підготовку та 
первинну обробку даних та складати 
вхідний математичний опис при 
застосуванні застосування сучасних 
методів інтелектуального аналізу 
багатовимірних даних.  
● Знати основні технології інформаційного 
аналізу і синтезу інформаційних систем 
інтелектуального аналізу багатовимірних 
даних.  
● Вміти обґрунтовувати вибір конкретного 
методу інтелектуального аналізу 
багатовимірних даних для вирішення 
відповідних практичних задач  
● Володіти сучасними програмними 
засобами реалізації інформаційних 
систем, що використовують методи 
інтелектуального аналізу багатовимірних 
даних. 

Лекція-візуалізація. 

Семінар-диспут.  
Проблемно-

пошукові заняття.  

Проєктна  
робота  
  

30  Без обмежень  Без обмежень 



Некласична логіка в інформаційних технологіях 

Кафедра 
комп’ютерних 
наук  

Шаповалов С.П.  Шаповалов С.П.  

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

 

ЗК2. Здатність до пошуку,  

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

 

ФК1. Здатність виконувати 

оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 

комп’ютерних науках та дотичних 

до них міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних наукових 

виданнях з комп’ютерних наук та 

суміжних галузей. 

 

ФК2. Здатність застосовувати 

сучасні методології, методи та 

інструменти експериментальних і 

теоретичних досліджень у сфері 

комп’ютерних наук, сучасні 

цифрові технології, бази даних та 

інші електронні ресурси у науковій 

та освітній діяльності. 

ФК3. Здатність виявляти, ставити 

та вирішувати дослідниць 

науково-прикладні задачі та/або 

проблеми в сфері комп’ютерних 

наук, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних досліджень 

ФК6. Здатність аналізувати та 

оцінювати сучасний стан і 

тенденції розвитку комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій 

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування некласичних логік 
в інформаційних технологіях.  
● Вміти здійснювати підготовку та 
первинну обробку даних та складати вхідний 
математичний опис при застосуванні  
застосування некласичних логік в 

інформаційних технологіях.  
● Знати основні технології інформаційного 

аналізу і синтезу, методи та засоби подання 
і виведення знань, математичні моделі, що 

використовуються в некласичних логіках в 

інформаційних технологіях.  
● Вміти обґрунтовувати вибір конкретної 

некласичної логіки для вирішення 

відповідних практичних задач  
● Володіти сучасними програмними 

засобами реалізації некласичних логік в 

інформаційних технологіях. 

Лекція-візуалізація. 

Семінар-диспут.  
Проблемно-

пошукові заняття.  

Проєктна  
робота  
 

30  Без обмежень  Без обмежень  

Сучасні інтелектуальні технології в кібербезпеці 

Кафедра 
кібербезпеки  Кальченко В.В. Кальченко В.В. 

ФК1. Здатність виконувати 

оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 

комп’ютерних науках та дотичних 

до них міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних наукових 

виданнях з комп’ютерних наук та 

суміжних галузей. 

 

ФК6. Здатність аналізувати та 

оцінювати сучасний стан і 

тенденції розвитку комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій 

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування інтелектуальних 
систем в кібербезпеці для вирішення 
поставленої задачі.  

● Вміти здійснювати підготовку та 
первинну обробку даних та складати вхідний 
математичний опис інтелектуальних систем 
в кібербезпеці. 

● Знати основні технології 
інформаційного аналізу і синтезу 
інтелектуальних систем в кібербезпеці, 
методи та засоби подання і виведення знань, 
математичні моделі процесів навчання та 
самонавчання, що використовуються при 
проєктуванні інтелектуальних систем в 
кібербезпеці. 

● Вміти обґрунтовувати вибір 
конкретної інтелектуальної технології 
захисту інформації для вирішення 
вiдповiдних практичних задач 

● Володіти сучасними програмними 

засобами реалізації інтелектуальних систем 
в кібербезпеці. 

Лекція-візуалізація. 

Семінар-диспут.  
Проблемно-

пошукові заняття.  

Проєктна  
робота  
 

30  Без обмежень  Без обмежень  



Сучасні інформаційні технології автономної навігації безпілотного літального апарату 

Кафедра 
комп’ютерних 
наук  

Довбиш А.С.  Довбиш А.С.  

ФК1. Здатність виконувати 

оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 

комп’ютерних науках та дотичних 

до них міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних наукових 

виданнях з комп’ютерних наук та 

суміжних галузей. 

 

ФК2. Здатність застосовувати 

сучасні методології, методи та 

інструменти експериментальних і 

теоретичних досліджень у сфері 

комп’ютерних наук, сучасні 

цифрові технології, бази даних та 

інші електронні ресурси у науковій 

та освітній діяльності. 

ФК3. Здатність виявляти, ставити 

та вирішувати дослідниць 

науково-прикладні задачі та/або 

проблеми в сфері комп’ютерних 

наук, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних досліджень 

 

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування автономних 
безпілотних літальних апаратів.  
● Вміти здійснювати підготовку та 
первинну обробку даних та складати вхідний 
математичний опис бортової системи 
автономного безпілотного літального 
апарату.  
● Знати основні технології інформаційного 

аналізу і синтезу, відповідні математичні 
моделі та методи, що використовуються 

бортовими системами автономного 

безпілотного літального апарату.  
● Вміти обґрунтовувати вибір конкретної 

інформаційної технології для вирішення 

практичних задач автономної навігації 
● Володіти сучасними програмними 

засобами реалізації бортової системи 

автономної навігації безпілотного літального 
апарату. 

Лекція-візуалізація. 

Семінар-диспут.  
Проблемно-

пошукові заняття.  

Проєктна  
робота  
 

30  Без обмежень  Без обмежень  

Сучасні інформаційні технології аналізу і синтезу комп’ютеризованих систем в освіті 

Кафедра 
комп’ютерних 
наук  

Довбиш А.С.  Довбиш А.С.  

ФК1. Здатність виконувати 

оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 

комп’ютерних науках та дотичних 

до них міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних наукових 

виданнях з комп’ютерних наук та 

суміжних галузей. 

 

ФК2. Здатність застосовувати 

сучасні методології, методи та 

інструменти експериментальних і 

теоретичних досліджень у сфері 

комп’ютерних наук, сучасні 

цифрові технології, бази даних та 

інші електронні ресурси у науковій 

та освітній діяльності. 

ФК4. Здатність ініціювати, 

розробляти і реалізовувати 

комплексні інноваційні проєкти у 

галузі комп’ютерних наук та 

дотичні до неї міждисциплінарних 

проєктах, демонструвати 

лідерство під час їх реалізації. 

ФК5. Здатність здійснювати 

науково-педагогічну діяльність у 

вищій освіті у сфері комп’ютерних 

наук. 

● Вміти здійснювати попередню оцінку 
можливості застосування інформаційних 
технологій аналізу і синтезу 
комп’ютеризованих систем в освіті.  
● Вміти здійснювати підготовку та 
первинну обробку даних та складати вхідний 
математичний опис комп’ютеризованих 
систем в освіті.   
● Знати основні технології інформаційного 

аналізу і синтезу, відповідні математичні 
моделі та методи, що використовуються 

комп’ютеризованими системами в освіті.  
● Вміти обґрунтовувати вибір конкретної 

інформаційної технології для вирішення 

практичних освітніх задач  
● Володіти сучасними програмними 

засобами реалізації компонентів 

комп’ютеризованих систем в освіті. 

Лекція-візуалізація. 

Семінар-диспут.  
Проблемно-

пошукові заняття.  

Проєктна  
робота  
 

30  Без обмежень  Без обмежень  

 


