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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ 
1.1. Адреса: вул. Бандери, 1,  м. Івано-Франківськ,  76018 
Контактні телефони: 
тел. (0342) 57-00-08 
e-mail: college_if@ukr.net 
Веб-сторінка: www.ifk.pu.if.ua 
 
Адреси відділень: 
Педагогічне і дошкільне відділення 
вул. Бандери, 1,  м. Івано-Франківськ,  76018 
тел. (0342) 57-00-08 
 
Юридичне відділення 
вул. Шевченка,44а, м. Івано-Франківськ, 76025 
тел. (03422) 59-61-75 
(0342) 59-60-87 
 
Верховинське відділення 
вул. Князя Мстислава, 2 «б», смт. Верховина,  
Івано-Франківська область, 78700 
тел. (0232) 2-17-78 
 
Інформація про склад дирекції: 
 
Директор коледжу: Москаленко Юрій Михайлович –  
 кандидат філософських наук, професор 
тел.: (0342) 57-00-08 
e-mail: dir_if_kol@pu.if.ua; 60moskalenko@ukr.net 
 
Заступник директора з навчально-методичної роботи:  
Никорак Ярослав Ярославович  
тел.: (0342) 73-52-53 
e-mail: nykorak@pu.if.ua; jaroslav.nykorak@gmail.com 
 
Заступник директора з навчально-виховної роботи: 
 Нестеренко Світлана Василівна  
тел.: (0342) 57-00-08 
e-mail: snesterenko_@ukr.net 
 
Завідувач педагогічного відділення: Полякова Тетяна Вікторівна  
тел.: (0342) 57-00-08 
e-mail: tetiana.poliakova@pu.if.ua 
 
Завідувач відділення дошкільної освіти: Сидорук Оксана Миколаївна  
тел.: (0342) 57-00-08 

http://www.ifk.pu.if.ua/


e-mail: oksana.sydoruk@pu.if.ua; zubivoks@gmail.com 
 
Завідувач юридичного відділення: Наконечна Іванна Миколаївна  
тел.: (0342) 59-61-75 
e-mail: ur_kol@pu.if.ua; iva37@ukr.net 
 
Завідувач навчально-методичного кабінету: Дзвінчук Ганна 

Миколаївна  
тел.: (0342) 59-61-75 
e-mail: turver_kol@ukr.net 
 
 
 
 
1.2.  ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД  ВІДПОВІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

КОЛЕДЖУ: 
 
 Циклова комісія загальноосвітньої підготовки 
 
Івасів Ярослава Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 

дисциплін «Українська мова», «Українська література», голова циклової 
комісії 

Андріїв Ігор Михайлович – спеціаліст І категорії, викладач дисциплін 
«Всесвітня історія», «Історія України» 

Багрій Марія Антонівна – спеціаліст ІІ категорії, кандидат філологічних 
наук, викладач дисципліни «Українська мова» 

Бадицька Ольга Мар’янівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-
методист, викладач дисципліни «Зарубіжна література» 

Бурдуланюк Галина Василівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач 
дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія» 

Василів Микола Миколайович – спеціаліст, викладач дисципліни 
«Інформатика» 

Волчовська-Козак Олександра Євгенівна – спеціаліст вищої категорії, 
кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, викладач 
дисципліни «Біологія» 

Гаріджук Олександра Михайлівна – спеціаліст І категорії, викладач 
дисципліни «Математика» 

Горецька Ольга Петрівна – спеціаліст, викладач дисциплін «Українська 
література», «Українська мова» 

Ковбас Людмила Петрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисципліни «Математика» 

Косяк Сергій Дмитрович – спеціаліст, викладач дисципліни «Захист 
Вітчизни» 

Кравченко Ірина Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисципліни «Іноземна мова (англ.)» 



Максимець Богдан Володимирович – спеціаліст вищої категорії, 
вчитель-методист, кандидат політичних наук, викладач дисциплін «Історія 
України», «Всесвітня історія» 

Марій Наталія Василівна – спеціаліст, викладач дисципліни 
«Математика» 

Надурак Наталія Миколаївна – спеціаліст, кандидат історичних наук, 
викладач дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія» 

Полякова Тетяна Вікторівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-
методист, викладач дисциплін «Українська мова», «Сучасна українська мова 
з практикумом», «Основи культури і техніки мовлення» 

Похила Дмитро Дмитрович – спеціаліст І категорії, викладач 
дисципліни «Захист Вітчизни (медико-санітарна підготовка)»  

Приймак Лілія Богданівна – спеціаліст, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри іноземних мов і країнознавства, викладач дисципліни 
«Іноземна мова (нім.)» 

Скиданчук Олена Михайлівна – спеціаліст І категорії, викладач 
дисциплін «Українська мова», «Українська література» 

Скоморовська Наталія Богданівна – спеціаліст І категорії, викладач 
дисципліни «Українська література» 

Спатар Ірина Миколаївна – спеціаліст, кандидат філологічних наук, 
викладач дисципліни «Зарубіжна література» 

Суковата Діна Ігорівна – спеціаліст, викладач дисциплін «Іноземна 
мова (англ.)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)» 

Ткачук Тамара Олексіївна – спеціаліст, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри світової літератури, викладач дисципліни «Зарубіжна 
література» 

Тринога Любов Орестівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисципліни «Математика» 

Турчанська Олена Сергіївна – спеціаліст, викладач дисциплін 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)», «Іноземна мова 
(англ.)» 

Фомін Катерина Василівна – спеціаліст, викладач дисциплін «Іноземна 
мова (англ.)», «Дитяча англійська література», «Раннє навчання англійської 
мови» 

Хруслова Галина Тимофіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист викладач дисципліни «Захист Вітчизни (медико-санітарна 
підготовка)» 

Шиян Зоряна Миколаївна – спеціаліст, викладач дисциплін «Іноземна 
мова (нім.)», «Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова) 
(нім.)» 

Кузьміна Людмила Василівна – спеціаліст вищої категорії, старший 
вчитель, викладач дисциплін «Українська література», «Зарубіжна 
література» 

Щербій Наталія Олегівна – спеціаліст, викладач дисциплін «Українська 
література», «Зарубіжна література» 



 
Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
 
Гой Наталія Василівна – викладач дисциплін «Основи економічної 

теорії», «Економічна теорія», «Економіка підприємств і бухгалтерський 
облік», «Економіка та організація діяльності», «Вступ до спеціальності», 
«Економіка», спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 

Андрусяк Уляна Михайлівна – спеціаліст, викладач дисциплін «Етика 
ділового спілкування», «Українська мова за професійним спрямуванням» 

Будз Галина Іванівна – спеціаліст, кандидат філософських наук, 
викладач дисциплін «Людина і світ», «Соціологія» 

Гнатюк Ярослав Степанович – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології, викладач 
дисциплін «Логіка юриста», «Основи філософських знань», «Філософія» 

Грицюк Лілія Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисциплін «Фізична культура», «Фізичне виховання» 

Карабінович Василь Васильович – спеціаліст, викладач дисципліни 
«Основи правознавства» 

Карпенко Ганна Миронівна – спеціаліст І категорії, викладач дисциплін 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)», «Практичний курс 
англійської мови» 

Кудляк Іван Богданович – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни 
«Фізична культура» 

Лучко Олександр Богданович – спеціаліст ІІ категорії, майстер спорту, 
викладач дисципліни «Фізичне виховання» 

Мельник Олена Йосипівна – спеціаліст, викладач дисциплін «Фізичне 
виховання», «Фізична культура», «Теорія і методика фізичного виховання», 
«Методика фізичного виховання» 

Крижанівська Оксана Федорівна – спеціаліст, викладач дисципліни 
«Фізична культура» 

Москаленко Юрій Михайлович – спеціаліст, кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії та соціології, викладач дисциплін «Основи 
філософських знань (філософія та релігієзнавство)» 

Нестеренко Світлана Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисципліни «Культурологія» 

Николайчук Сергій Миколайович – спеціаліст, викладач дисциплін 
«Фізична культура», «Фізичне виховання» 

Петришин Марта Йосипівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-
методист, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та 
германського мовознавства, викладач дисципліни «Латинська мова» 

Познанський Роман Васильович – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
філологічних наук, викладач дисциплін «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (англ.)», «Практичний курс англійської мови», «Практикум 
усного і писемного мовлення (іноземна мова) (англ.)» 



Рилюк Руслана Миколаївна – спеціаліст, викладач дисциплін «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням (нім.)», «Методика навчання іноземної мови 
(нім.)» 

Сидорів Сергій Мирославович – спеціаліст І категорії, викладач 
дисципліни «Іноземна мова (англ.)» 

Слижук Іван Володимирович – спеціаліст, майстер спорту, викладач 
дисципліни «Фізична культура» 

 
Циклова комісія математичної та природничо-наукової підготовки 
 
Горблянська Ірина Юріївна – викладач дисципліни «Біологія», 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист голова циклової комісії 
Бедрій Тарас Романович – спеціаліст, викладач дисциплін 

«Інформаційно-комунікаційні технології, технічні засоби навчання», 
«Сучасні інформаційні технології» 

Воробель Анісія Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
медичних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, 
викладач дисципліни «Основи медичних знань» 

Гамбург-Безрука Марія Василівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач 
дисциплін «Основи екології», «Хімія», «Екологія» 

Грушевський Роман Євгенійович – спеціаліст І категорії, кандидат 
економічних наук, викладач дисципліни «Інфомаційно-комунікаційні 
технології, технічні засоби навчання» 

Дудка Ольга Михайлівна – спеціаліст, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри інформатики, викладач дисципліни «Англійські терміни в 
інформатиці» 

Поплавський Омелян Павлович – спеціаліст, кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності, викладач 
дисциплін «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності» 

Рудейчук-Кобзєва Мар’яна Ярославівна – спеціаліст, викладач 
дисциплін «Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку», «Анатомія» 

Бойчук Володимира Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-
методист, кандидат хімічних наук, доцент кафедри теоретичної та 
експериментальної фізики, викладач дисципліни «Фізика» 

Гарпуль Оксана Зіновіївна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
фізико-математичних наук, викладач дисципліни «Фізика» 

Гургула Галина Ярославівна – спеціаліст І категорії, кандидат хімічних 
наук, викладач дисципліни «Фізика» 

Довгий Олег Ярославович – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент кафедри математичних та природничих 
дисциплін початкової освіти, викладач дисципліни «Астрономія» 

Запухляк Руслан Ігорович – спеціаліст, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент кафедри фізики та електроніки, викладач дисципліни «Фізика» 

Морушко Ольга Василівна – спеціаліст, кандидат фізико-математичних 
наук, викладач дисципліни «Фізика» 



Петращук Оксана Петрівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-
методист, викладач дисципліни «Хімія» 

Уманців Марія Миколаївна – спеціаліст, викладач дисципліни «Фізика» 
Яблонь Любов Степанівна – спеціаліст І категорії, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної 
фізики, викладач дисципліни «Фізика» 

Зіняк Тетяна Романівна – спеціаліст, викладач дисципліни «Географія» 
 
Циклова комісія професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Дизайн») 
 
Чмелик Ірина Василівна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва, викладач 
дисциплін «Культурологія», «Історія мистецтва», «Живопис», «Історія 
української культури», голова циклової комісії 

Бейлах Оксана Дмитрівна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва, викладач 
дисциплін «Основи теорії дизайну», «Історія декоративно-прикладного 
мистецтва», «Декор і орнамент» 

Гладкий  Богдан Степанович – спеціаліст, викладач дисциплін «Основи 
пластичної анатомії», «Робота в матеріалі» 

Дерев’янко Максим Борисович – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисциплін «Основи інформатики та комп’ютерної техніки», «Комп’ютерна 
графіка проектування дизайну середовища», «Ландшафтний дизайн» 

Мельник Уляна Володимирівна – спеціаліст, викладач дисциплін 
«Шрифти», «Ергономіка», «Основи проектної графіки», «Синтез творів 
мистецтва в дизайні» 

Салабай Василь Борисович – спеціаліст, викладач дисциплін 
«Матеріалознавство», «Кольорознавство», «Композиційна організація 
форм», «Художнє проектування», «Спеціалізований рисунок» 

Стребкова Ірина Веніамінівна – спеціаліст, кандидат мистецтвознавства, 
викладач дисциплін «Основи композиції», «Композиційна організація форм» 

Шпільчак Володимир Антонович – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва, викладач 
дисциплін «Основи креслення і нарисної геометрії», «Вступ до 
спеціальності», «Синтез творів мистецтва в дизайні», «Основи архітектури» 

Хомин Василь Михайлович – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисциплін «Рисунок», «Проектування в дизайні» 

Павлюк Василина Святославівна – спеціаліст, викладач дисциплін 
«Біологія», «Візажна справа», «Косметологія», «Стилістика» 

 
 
 
 



Циклова комісія професійної та практичної підготовки 
(спеціальність «Початкова освіта») 

 
Максимчук Ганна Миколаївна – спеціаліст ІІ категорії, кандидат 

педагогічних наук, викладач дисциплін «Основи психології», «Загальна 
психологія», «Вікова психологія», «Дидактика», «Дитяча психологія», 
«Основи педагогіки та психології», голова циклової комісії 

Березовська Людмила Іванівна – спеціаліст,  кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, викладач 
дисципліни «Методика навчання української мови» 

Близнюк Тетяна Олександрівна – спеціаліст, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти, викладач 
дисциплін «Методика навчання іноземної мови (англ.)», «Передовий досвід 
та авторські методики навчання англійської мови», «Методика навчання 
англійської мови в дошкільних закладах» 

Височанська Богдана Богданівна – спеціаліст, викладач дисципліни 
«Загальні основи педагогіки» 

Гнатюк Михайло Васильович – спеціаліст, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін початкової 
освіти, викладач дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою 
викладання» 

Гонтар Антоніна Федорівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-
методист, викладач дисциплін «Методика навчання математики» 

Гоцуляк Катерина Іванівна – спеціаліст, викладач дисциплін «Методика 
навчання предмета «Я у світі», «Методика навчання предмета «Основи 
здоров’я» 

Довбенко Світлана Юріївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики 
початкової освіти, викладач дисциплін «Теорія та методика виховної 
роботи», «Дидактика» 

Дутка Іванна Ільківна – спеціаліст, викладач дисципліни «Педагогіка» 
Кметюк Тарас Васильович – спеціаліст, кандидат мистецтвознавства, 

викладач дисциплін «Музичне виховання з методикою навчання», «Основи 
теорії музики і сольфеджіо» 

Ликтей Людмила Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисциплін «Методика навчання української мови», «Українська література»  

Никорак Наталія Юріївна – спеціаліст, викладач дисциплін «Методика 
навчання природознавства», «Народознавство» 

Павелко Роксолана Олегівна – спеціаліст, викладач дисциплін  «Основи 
ритміки і хореографії з методикою», «Теорія і методика сучасного танцю», 
«Народно-сценічний танець», «Ритміка» 

Плетеницька Лідія Степанівна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри математичних та природничих 
дисциплін початкової освіти, викладач дисципліни «Основи початкового 
курсу математики» 



Сав’юк  Галина Павлівна – спеціаліст, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри безпеки життєдіяльності, викладач дисципліни «Основи 
початкового курсу природознавства» 

Стамбульська Тетяна Ігорівна – спеціаліст, викладач дисциплін 
«Каліграфія (графіка письма)», «Культура мовлення і практикум з виразного 
читання» 

Наконечна Лариса Богданівна – спеціаліст ІІ категорії, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри філології і методики початкової освіти, 
викладач дисциплін  «Дитяча література», «Зарубіжна література» 

Цюняк Оксана Петрівна – спеціаліст ІІ категорії, кандидат педагогічних 
наук, викладач дисципліни «Методика трудового навчання з практикумом» 

Червінська Інна Богданівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики 
початкової освіти, викладач дисциплін «Загальні основи педагогіки», 
«Дидактика» 

 
Циклова комісія професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Дошкільна освіта») 
 
Селепій Оксана Дмитрівна – спеціаліст вищої категорії, старший 

вихователь, викладач дисциплін «Методика формування елементарних 
математичних уявлень», «Основи природознавства і методика ознайомлення 
дітей з природою», «Педагогіка», «Методика розвитку мовлення і навчання 
елементів грамоти», голова циклової комісії 

Бай Ігор Богданович – спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогіч-
них наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін початкової освіти, 
викладач дисциплін «Малювання і ліплення», «Методика організації 
образотворчої діяльності дітей» 

Гурей Ольга Іванівна – спеціаліст І категорії, викладач дисциплін 
«Народознавство в ДНЗ», «Онтогенез мовленнєвої діяльності» 

Дяченко Надія Богданівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач 
дисципліни «Художня праця» 

Савчук Ольга Миколаївна – спеціаліст, викладач дисциплін  «Методика 
музичного виховання», «Співи і музична література» 

Салига Ірина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисциплін «Логопедія», «Педагогіка», «Основи дефектології», «Теорія і 
практика логопедії» 

Сидорук Оксана Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисциплін «Українська мова», «Література для дітей дошкільного віку», 
«Сучасна українська мова» 

Хімчук Ліліана Іванівна – спеціаліст І категорії, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти, 
викладач дисциплін  «Вступ до спеціальності», «Педагогіка» 

 



Циклова комісія фундаментальної та спеціальної підготовки 
(спеціальність «Правознавство», юридичне відділення) 

 
Савчин Наталія В’ячеславівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 

дисциплін «Цивільне процесуальне право України», «Цивільне право 
України», «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності», 
«Реєстрація актів цивільного стану», голова циклової комісії 

Квасниця Степан Мирославович – спеціаліст першої категорії, викладач 
дисциплін «Юридична деонтологія», «Нотаріат в Україні», «Право 
соціального забезпечення» 

Наконечна Іванна Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисципліни «Кримінальне право України» 

Харченко Іван Григорович – спеціаліст вищої категорії, викладач 
дисципліни «Кримінально-процесуальне право України» 

Багай Наталія Онуфріївна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
юридичних наук, доцент, викладач дисципліни «Аграрне право України». 

Романко Світлана Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
юридичних наук, доцент, викладач дисципліни «Екологічне право України» 

Банасевич Ірина Іванівна – спеціаліст першої категорії, кандидат 
юридичних наук, доцент, викладач дисципліни «Цивільне право України» 

Зеліско Алла Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
юридичних наук, доцент, викладач дисципліни «Цивільне право України» 

Вівчаренко Олег Антонович – спеціаліст вищої категорії, кандидат 
юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, викладач дисципліни 
«Трудове право України» 

 
Циклова комісія професійної та практичної підготовки 

(спеціальність «Правознавство», юридичне відділення) 
 
Малиновська Ірина Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, 

викладач дисциплін «Теорія держави і права», «Історія держави і права 
зарубіжних країн», «Історія держави і права України», голова циклової 
комісії 

Блаженко Тетяна Володимирівна – спеціаліст, викладач дисципліни 
«Історія вчень про державу і право», «Нотаріат» 

Козак Наталія Вікторівна – спеціаліст другої категорії, викладач 
дисциплін «Судові та правоохоронні органи України», «Адміністративне 
право України», «Місцеве самоврядування в Україні», «Право інтелекту-
альної власності», «Судочинство в господарських судах», «Основи римського 
приватного права» 

Бугра Богдан Тарасович – спеціаліст, викладач дисциплін «Організація 
роботи з документами», «Архівознавство», «Правова статистика», «Митне 
право України», «Митне право України», «Історія держави і права України» 

Данченко Катерина Михайлівна – спеціаліст, викладач дисциплін 
«Діловодство», «Конституційне право України», «Ораторське мистецтво», 



«Судочинство в господарських судах», «Судочинство в господарських 
судах», «Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін (Верховинське 

відділення) 
 
Гавучак Галина Михайлівна – викладач дисциплін «Українська мова», 

«Українська література», «Етнографія і фольклор України», «Діловодство в 
підприємствах готельного типу», спеціаліст вищої категорії, голова 
циклової комісії 

Бєлих Олена Юріївна – викладач дисциплін «Англійська мова», 
«Іноземна мова готельного бізнесу(англійська)», «Іноземна мова 
(англійська) туристичної індустрії», спеціаліст 

Кречуняк Марія Григорівна – викладач дисциплін «Інформатика», 
«Математика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформаційні 
системи та технології в туризмі», «Інформаційні системи та технології в 
готельному господарстві», «Вища математика», спеціаліст вищої категорії 

Плитчук Микола Михайлович – викладач дисциплін «Фізична 
культура», «Захист Вітчизни», спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист 

Глушко Василь Іванович – викладач дисциплін «Фізика», 
«Астрономія», «Математика», спеціаліст вищої категорії 

 
Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін (Верховинське відділення) 
 
Лесюк Любов Петрівна – викладач дисциплін «Німецька мова», «II 

Іноземна мова готельного бізнесу(німецька)», «II Іноземна мова туристичної 
індустрії (німецька)», спеціаліст II категорії, голова циклової комісії 

Черкалюк Надія Петрівна – викладач дисциплін «польська мова», 
спеціаліст II категорії 

Стефлюк Дмитро Петрович – викладач дисципліни «Правознавство», 
спеціаліст II категорії  

Данильчик Петро Васильович – викладач дисциплін «Основи 
філософських знань», «Етика і естетика», «Соціологія», спеціаліст 

Боднарук Оксана Дмитрівна – викладач дисципліни «Основи 
психології», спеціаліст 

Аксюк Наталія Володимирівна – викладач дисциплін «Трудове право», 
«Правове регулювання в туринській діяльності», «Світова література», 
спеціаліст 

Потяк Юлія Іванівна – викладач дисципліни «Українська мова за 
професійним спрямуванням», спеціаліст 

 
 



Циклова комісія науково-природничих та загально-економічних 
дисциплін (Верховинське відділення) 

 
Мартищук Віталій Федорович – викладач дисциплін «Основи охорони 

праці», «Екологія», «Безпеки життєдіяльності», спеціаліст вищої категорії, 
голова циклової комісії 

Дзвінчук Юрій Юрійович – викладач дисциплін «Географія», 
«Географія туризму», «Рекреаційна географія», спеціаліст вищої категорії 

Коржук Тетяна Іванівна – викладач дисциплін «Хімія», «Біологія», 
«Основи медичних знань і валеологія», спеціаліст 

 
Циклова комісія профілюючих дисциплін (Верховинське 

відділення) 
 
Кречуняк Василь Васильович – викладач дисциплін «Професійний 

етикет», «Країнознавство», «Історія України», «Всесвітня історія», «Людина 
і світ», «Художня культура (Історія української культури)», спеціаліст І 
категорії, голова циклової комісії 

Блищук Дмитро Васильович – викладач дисциплін «Технологія і 
організація туристичної діяльності», «Туристичне країнознавство», 
«Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік», «Економіка (Економічна 
теорія)», «Ціноутворення в туризмі», спеціаліст ІІ категорії 

Микитин Лілія Миколаївна – викладач дисциплін «Організація та 
технологія обслуговування в готелях», «Організація та технологія 
обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Організація 
харчування туристів», «Кухня народів світу», спеціаліст І категорії 

Вольвин Елла Михайлівна – викладач дисциплін «Основи 
менеджменту», «Організація готельного обслуговування», «Основи 
маркетингу», спеціаліст вищої категорії 

Максим’юк Наталія Миколаївна – викладач дисциплін «Технологія 
(Історія розвитку світового готельного господарства)», «Туристичні 
комплекси», «Історія туризму», «Готельна індустрія», «Організація 
сільського (зеленого)туризму», спеціаліст ІІ категорії 

Бельмега Руслана Ярославівна – викладач дисциплін «Будівлі і 
обладнання готелів», «Світове готельне господарство», спеціаліст 

Герман Мирослава Іванівна – викладач дисципліни «Естетичне 
оформлення готелів», спеціаліст 

Кобилюк Василь Олексійович – викладач дисциплін «Основи 
музеєзнавства», «Організація екскурсійного обслуговування», «Туристичне 
краєзнавство», спеціаліст ІІ категорії 

 
 
 
 



Циклова комісія професійної та практичної підготовки 
(спеціальність «Прикладна математика») 

 
Гой Тарас Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри диференціальних 
рівнянь і прикладної математики, викладач дисциплін «Алгебра», 
«Геометрія», «Математична логіка та теорія алгоритмів», голова циклової 
комісії 

Гейко Орест Ярославович – спеціаліст І категорії, викладач дисциплін 
«Інформатика», «Алгоритмічні мови та програмування», «Архітектура 
ЕОМ» 

Драган Оксана Борисівна – спеціаліст І категорії, викладач дисциплін 
«Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз», 
«Математика» 

Лабачук Оксана Василівна – спеціаліст, викладач дисциплін  
«Алгебра», «Геометрія», «Математика» 

Никорак Ярослав Ярославович – спеціаліст І категорії, викладач 
дисциплін «Програмне забезпечення обчислюваних систем», «Основи Інтернет-
технологій», «Програмне забезпечення ЕОМ», «Основи Інтернет» 

Савка Іван Ярославович – спеціаліст, кандидат фізико-математичних 
наук, викладач дисциплін  «Вступ до спеціальності», «Дискретна 
математика» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА 

ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

 
 

Спеціальність Ліцензійний 
обсяг 

Термін 
навчання 

5.01010101 «Дошкільна освіта» 90 4 р. 
5.01010201 «Початкова освіта» 120 4 р. 
5.02020701 «Дизайн» 50 4 р. 
5.04030101 «Прикладна 
математика» 

50 4 р. 

5.03040101 «Правознавство» 40 4 р. 
5.14010101 «Готельне 
обслуговування» 

20 3 р. 5 м. 

5.14010301 «Туристичне 
обслуговування» 

25 2 р. 5 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УМОВИ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ КОЛЕДЖУ) 

 
Коледж створений у формі відокремленого структурного підрозділу 

університету без права юридичної особи. Матеріальна база, соціальна, 
інформаційна структура університету повною мірою використовується для 
потреб коледжу, навчальні площі та матеріально-технічне оснащення в 
цілому забезпечують проведення теоретичної, методичної та практичної 
підготовки студентів. 

За функціональним призначенням в університеті використовується 
60933,66 м² навчальних приміщень, в тому числі 54777,21 м² – аудиторії, 
лабораторії, кабінети тощо, 3071,05 м² – комп’ютерні лабораторії, 3085,4 м² 
– спортивні зали. Наукова бібліотека разом зі спеціалізованими читальними 
залами займає 3954,7 м². 

У виділених для коледжу приміщеннях загальною площею 4440 м²  
знаходяться лекційні аудиторії, навчально-методичні кабінети, 2 
комп’ютерні класи, читальний зал, бібліотека, їдальня, актовий зал. 
Забезпечено підключення до мережі Інтернет через Центр інформаційних 
технологій завдяки оптоволоконній системі передачі даних. Виходячи з 
обсягу ліцензійного прийому за денною та заочною формами навчання, в 
цілому, кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів коледжу 
становить 11,3. 

Всі навчальні приміщення коледжу відповідають санітарно-технічним 
нормам та правилам протипожежної безпеки. 

Коледж забезпечено навчальними кабінетами, обладнаними відповідно 
до вимог. З метою забезпечення належного рівня виконання навчального 
плану циклу загальноосвітніх дисциплін функціонують:  

– навчально-методичний кабінет української мови та літератури; 
– навчально-методичний кабінет суспільних дисциплін; 
– навчально-методичний кабінет математики; 
– навчально-методичний кабінет теорії дизайну та історії мистецтва; 
– навчально-методичний кабінет анатомії;  
– лабораторія інформаційних технологій; 
– навчально-методичний кабінет біології;  
– навчально-методичний кабінет педагогічної майстерності;  
– навчально-методичний кабінет іноземної мови; 
– навчально-методичний кабінет географії; 
– навчально-методичний кабінет педагогіки і психології; 
– навчально-методичний кабінет трудового навчання і образотворчого 

мистецтва; 
– навчально-методичний кабінет математичного моделювання. 
З метою якісного проведення навчальних занять із дисциплін циклу 

загальноосвітньої підготовки задіяно 8 комп’ютерних лабораторії на 185 
робочих місць Центру інформаційних технологій університету. Комп’ютери 
розміщені в аудиторіях відповідно до чинних санітарних норм. У всіх 



комп’ютерних класах є доступ до мережі Internet. Комп’ютери об’єднані в 
локальну мережу. Окрім цього, студенти мають можливість 
використовувати ресурси безпровідної Wi-Fi мережі університету, 
підключеної до Internet. 

Під час навчального процесу використовуються мультимедійні 
комплекси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 
 
У процесі викладання курсів навчальних дисциплін викладацький склад 

використовує різні методи та форми викладання та навчання (лекції: 
вступні, тематичні, підсумкові, оглядові лекції, лекції-диспути) практичні, 
семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій, 
методу конкретних ситуацій (кейсів), групової дискусії, проблемного 
навчання, проектної технології), консультації (колективні, індивідуальні, 
групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю 
(тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, 
фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, звітів практики, 
письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи). 

Практичне навчання студенів за спеціальностями організоване згідно із 
Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти від  08.04.1993 
р. № 93 та внесеними змінами до нього від 20.12.1994 р. №351, Положенням 
про проведення практики студентів Івано-Франківського коледжу, 
навчальними планами, програмами практик і графіком навчального процесу. 

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види 
практик: навчальну, технологічну, виробничу, а також готують протягом 
навчання курсові роботи. Практика проводиться на туристичних базах 
області. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів 
відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять 
дослідження результатів власних курсових робіт. 
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1 2 3 4 5 6 7 8

17 18 17 18 14 17 14 10

1 Цикл загальноосвітніх дисциплін

1.1. Нормативна частина циклу

1 Українська мова ДА4 140 122 122 18 2 2 2 1

2 Українська література 4 210 191 191 19 3 3 4 1

3 Світова література 3 104 87 87 17 2 2 1

4 **Іноземна мова 4 160 140 140 20 2 2 2 2

5 **Історія України 2 80 70 70 10 2 2

6 Всесвітня історія 2 104 88 88 16 2 3

7 Людина і світ 3 34 34 34 0 2

8 Алгебра 240 208 208 32 4 4 4

9 Геометрія 180 172 172 8 4 2 4

10 Фізика 2 140 122 122 18 4 3

11 Астрономія 3 34 34 34 0 2

12 Біологія 2 122 105 105 17 3 3

13 Географія 2 52 36 36 16 2

14 Хімія 2 70 70 70 0 2 2

15 ** Інформатика ДА2 140 140 140 0 4 4

16 ** Фізична культура 2,4 160 140 140 20 2 2 2 2

17 Захист Вітчизни 2 70 70 70 0 2 2

Разом за циклом загальноосвітніх дисциплін 2040 1829 1829 211 36/2 36/2 23 6

2
 Цикл гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки

2.1. Нормативна частина циклу

1 Основи філософських знань 7 1,0 1,5 54 28 14 14 26 2

2 *Культурологія 3 1,0 1,5 54 34 34 20 2

3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 5 1,0 1,5 54 28 28 26 2

4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 7 4,0 6,0 216 90 90 126 2 2 2

5 *Основи правознавства 4 1,0 1,5 54 36 36 18 2

6 **Історія України 3 1,0 1,5 54 34 16 18 20 2

7 Соціологія 8 1,0 1,5 54 20 10 10 34 2

8 *Економічна теорія 3 1,0 1,5 54 34 34 20 2

9 Фізичне виховання 7 4,0 6,0 216 192 192 24 2/2* 2/2* 2/2*

Разом за нормативною частиною 15,0 22,5 810 496 40 456 314 6 2 6 4 6 2

Сесія 1,0 1,5 54 54

2.2. Вибіркова частина циклу

10 Політологія 5 1,0 1,5 54 20 10 10 34 2

11 Етика ділового спілкування 4 1,0 1,5 54 34 16 18 20 2

Разом за вибірковою частиною 2 2,0 3,0 108 54 26 28 54 2 2

Разом за  циклом гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 18 27 972 550 66 484 422 8 2 6 4 6 4

ДА3
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3
Цикл математичної та природничо-наукової 

підготовки

3.1. Нормативна частина циклу

1 Безпека життєдіяльності 5(д.) 1,0 1,5 54 28 14 14 26 2

2 *Основи екології 3 1,0 1,5 54 34 34 20 2

3 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 5 2,0 3,0 108 64 32 32 44 2 2

4 Математичний аналіз 5 4 3,0 4,5 162 96 32 64 66 3 3

5 Диференціальні  рівняння 5 1,0 1,5 54 28 14 14 26 2

6 Дискретна математика 4 2,0 3,0 108 54 18 36 54 3

7 Теорія ймовірностей та математична статистика 7 2,0 3,0 108 56 28 28 52 4

8 Теорія функції комплексної змінної 5 1,0 1,5 54 28 14 14 26 2

9 Рівняння математичної фізики 6 1,0 1,5 54 34 16 18 20 2

10 Програмне забезпечення обчислювальних систем 4 1,0 1,5 54 36 36 18 2

11 Економіка підприємств і бухгалтерський облік 4 1,0 1,5 54 36 18 18 18 2

Разом за нормативною частиною 16,0 24,0 864 494 186 308 370 2 12 11 2 4 0

Сесія 3,0 4,5 162 162

3.2. Вибіркова частина циклу

12 *Вступ до спеціальності 3 1,0 1,5 54 34 34 20 2

13 Математична логіка та теорія алгоритмів 4 2,0 3,0 108 72 36 36 36 4

14 Основи наукових досліджень 4 1,0 1,5 54 28 14 14 26 2

Разом за вибірковою частиною 4,0 6,0 216 134 50 84 82 0 0 2 4 2 0 0 0

Разом за  циклом математичної та природничо-

наукової підготовки
23 34,5 1242 628 236 392 614,0 4 16 13 2 4 0

4 Цикл професійної та практичної підготовки

4.1. Нормативна частина циклу

1 Чисельні методи 6 3,0 4,5 162 86 42 44 76 5

2 Методи оптимізації 7 3,0 4,5 162 70 34 36 92 5

3 Моделювання виробничих та економічних процесів 7 3,0 4,5 162 70 34 36 92 5

4 Теорія систем і керування 8 2,0 3,0 108 50 24 26 58 5

5 Алгоритмічні мови та програмування 5 4 5,0 7,5 270 114 56 58 156 4 3

6 Бази даних та інформаційні системи 7 3,0 4,5 162 56 56 106 4

7 Спеціалізація з програмування 6 2,0 3,0 108 68 68 40 4

8 Основи метрології і стандартизації 6 1,0 1,5 54 34 16 18 20 2

9 Архітектура ЕОМ 4 1,0 1,5 54 36 36 18 2

10 Операційні системи та системне програмування 6 3,0 4,5 162 68 68 94 4

11 Обчислювальні системи, мережі та комп'ютерні 

комунікації
8 2,0 3,0 108 40 40 68 4

12 Інтегровані пакети прикладних програм 7 1,0 1,5 54 28 28 26 2

13 Інженерна та комп'ютерна графіка 6 1,0 1,5 54 34 34 20 2

14 Охорона праці в галузі 8 1,0 1,5 54 20 10 10 34 2

15 Основи охорони праці 4 1,0 1,5 54 36 18 18 18 2

16 Основи менеджменту і маркетингу 7 1,0 1,5 54 28 14 14 26 2

17 Основи банківської справи 8 1,0 1,5 54 20 10 10 34 2
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Розподіл за семестрами

Практичне навчання

18 Навчальна практика з операційних систем 4 2,0 3,0 108 108

19 Навчальна практика з програмування 4 3,0 4,5 162 162

20 Практика з проектування баз даних 6 3,0 4,5 162 162

21 Технологічна практика 8 7,0 10,5 378 378

Разом з практичного навчання 15,0 22,5 810 810

Разом за нормативною частиною 49,0 73,5 2646 858 258 600 1788 0 8 3 17 18 13

Сесія 4,0 6,0 216 216

4.2. Вибіркова частина циклу

22 Курсовий проект з програмування 5 2 3 108 108

23 Курсовий проект з чисельних  методів 6 2 3 108 108

24
Курсовий проект з моделювання виробничих та 

економічних процесів
8 2 3 108 108

25 Основи Інтернет-технологій 4 2 3 108 54 54 54 3

26 Розробка Web-застосувань 5 2 3 108 42 42 66 3

27 Математичне моделювання 6 2 3 108 68 34 34 40 4

28 Об'єктно-орієнтоване програмування 7 2 3 108 42 42 66 3

29 Комп'ютерна схемотехніка 5 2 3 108 42 42 66 3

30 Імітаційне моделювання 8 2 3 108 40 40 68 4

31 Моделювання природничих процесів 8 1 1,5 54 30 10 20 24 3

32 Основи криптології 5 1 1,5 54 28 14 14 26 2

33 Програмне забезпечення обчислювальних систем 8 2 3 108 30 30 78 3

34 Офісне програмне забезпечення 8 2 3 108 30 30 78 3

35
Математичне забезпечення автоматизації 

прикладних досліджень 
6 2 3 108 50 50 58 3

Разом за вибірковою частиною 26,0 39,0 1404 456 58 398 948 0 0 0 3 8 7 3 13
Разом за  циклом професійної та практичної 

підготовки 79,0 118,5 4266 1314 316 998 2952 0 0 0 11 11 24 21 26

Кількість годин навчальних дисциплін 36/2 36/2 35 35 30 30 31 30

Кількість екзаменів 21 1 2 4 4 4 4 2

Кількість заліків 50 7 9 9 6 5 6 8

Кількість курсових проектів 3 1 1 1

ВСЬОГО за навчальним планом 120 180 8520 4321 618 3703 4199

Ю.М. Москаленко

Директор Івано-Франківського коледжу Державного вищого навчального закладу

 "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"



7. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Дисципліна: Історія України.  
Статус: нормативна 
 Рік, семестр:  1 рік, 1,2 семестри 
Мета: формувати соціальну компетентність, тобто здатність жити в 

українському соціумі, яка змістовно представлена сукупністю політичної, 
соціально-економічної, соціально-комунікативної, полікультурної, 
інформаційно-інструментальної, індивідуально-особистісної компетентності, 
а також предметні компетентності такі, як хронологічна, просторова, 
інформаційна, мовленнєва, логічна, аксіологічна. 

Завдання: формування історичного мислення, наукового світогляду; 
набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та 

об’єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня 
культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.  

Викладацький склад: Максимець Б.В., Бурдуланюк Г. В.,  Андріїв І. М., 
Надурак Н. М. 

Оцінювання: поточне, «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» – 
диференційований залік, «Правознавство» – державна підсумкова атестація 

 
 
Дисципліна: Всесвітня історія 
Статус: нормативна 
 Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр  
Мета: формування компетентностей, які базуються на знаннях, досвіді, 

цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню,уміння оперувати 
науковими знаннями та фактичним матеріалом, накопичення історичних 
знань, а на їх основі вирішення проблем, які виникають у різних життєвих 
ситуаціях, розвивати здатність до системного мислення, яке включає 
індивідуальний досвід участі в навчальному процесі або вміння вчитися, 
розуміння практично-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх 
використовувати в професійній і соціальній діяльності, вміння застосовувати 
історичні знання і набуті уміння для практичної діяльності в 
суспільстві,виховання у студентів соціальних компетентностей, пов’язаних з 
соціальною діяльністю особистості, життям суспільства, виховання 
патріотизму і вміння жити в багато культурному суспільстві, розвивати 
здатність студента орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-
політичного життя, навчити оцінювати найважливіші досягнення 
національної, європейської та світової культури , їх взаємовплив та діалог 
культур різних народів, підготовка до активного громадського життя в 
Українській державі. 

Завдання: головним завданням вивчення предмета є надання майбутнім 
фахівцям системи історичних знань, умінь та навичок, здатність до творчого 



мислення, судження, усвідомлення загальнолюдських цінностей у світлі 
історичних подій, навчити студента рухатись у просторі ідей, фактів, понять, 
допомогти виробити цілісний погляд на світ, формувати повноцінного 
громадянина в умовах розбудови незалежної України, формувати 
функціональні, мотиваційні та соціальні компетентності, виходячи з понять 
Батьківщина, самовираження, права і свободи людини, держава, громадянин, 
людина, сім’я тощо. 

Викладацький склад:  Максимець Б. В., Бурдуланюк Г. В.,                    
Надурак Н. М., Андріїв І. М.        

Оцінювання: поточне оцінювання, форма підсумкового контролю – залік 
 
Дисципліна: Українська мова 
Статус: нормативна. 
 Рік, семестр: 2 роки, 1,2,3,4 семестри  
Мета: виховання студента як компетентної  мовної особистості, яка 

відзначається високою мовленнєвою культурою, формування навичок 
комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих 
ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм  та мовленнєвого 
етикету; вироблення вмінь за лексемами й граматичними формами пізнавати 
національне світосприймання, ментальність рідного народу. 

Завдання: виховання свідомого прагнення до вивчення української мови; 
вироблення у студентів компетенцій комунікативно виправданого користування 
засобами мови в різних життєвих ситуаціях; ознайомлення з мовною системою 
як основою  формування мовних умінь і навичок — орфоепічних, лексичних, 
граматичних, правописних, стилістичних; формування духовного світу 
студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних 
орієнтирів,  прилучення через мову до культурних надбань українського народу і 
людства в цілому. 

Викладацький склад: Данилко О. П., Івасів Я. І., Ликтей  Л. М., Полякова Т. 
В., Сидорук  О. М., Скиданчук О. М. 

Оцінювання:  поточне,  форма підсумкового контролю – ДПА (4 семестр) 
 
Дисципліна: Українська література 
Статус: нормативна. 
Рік, семестр:  2 роки, 1, 2, 3, 4 семестри 
Мета: 
-  підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, 

заохочення до читання та вивчення художньої літератури, «а через неї  до 
фундаментальних цінностей культури», розширення  культурно-пізнавальних 
інтересів студентів; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, 
активному громадянському, морально-етичному, соціальному становленню й 
самореалізації особистості в сучасному світі; 

- формування й  утвердження гуманістичного світогляду особистості, 
орієнтованої на вищі національні та  загальнолюдські ідеали й цінності.  



Завдання: формування гуманістичного світогляду молодих громадян, 
розвиток їх духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-
етичних орієнтирів, сприяння національному самоусвідомленню і стійкому 
відчуттю приналежності до європейської спільноти, бачення в українській 
художній творчості ментальних особливостей українця; піднесення загальної 
освіченості студентів у цілому, гуманітарної зокрема; набуття ними базових 
знань з української літератури, необхідних для повноцінної самореалізації в 
суспільстві; ознайомлення із визначними творами української художньої 
літератури, розвиток уміння сприймати літературний твір як явище 
мистецтва слова; формування читацької культури студентів, розвиток їх 
естетичних уподобань і смаків, уміння розрізняти явища класичної  і масової 
культури; піднесення престижу національної літератури, виховання її читача 
й шанувальника, формування стійкого інтересу до української літератури як 
вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва; 
вивчення української літератури в національному і світовому 
культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.  

Викладацький склад: Багрій М. А., Данилко О. П., Івасів Я. І.,             
Ликтей  Л. М., Полякова Т. В., Скиданчук О. М., Скоморовська Н. Б. 

Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – залік (4 семестр) 
 
Дисципліна: Світова  література 
Статус: нормативна 
 Рік, семестр:  1,5 року, 1, 2, 3 семестри 
Мета: формування  широкої читацької компетенції у студентів, яка 

базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, 
соціальних навичках, світоглядних переконаннях   тощо. 

Завдання: формувати у студентів  уявлення про художню літературу як 
мистецтво слова, ознайомити студентів із сукупністю відомостей про 
вершинні явища світового літературного процесу означеного періоду, 
висвітлити найважливіші періоди творчого шляху визначених програмою 
авторів, розкрити проблематику та ідейно-тематичну основу художніх творів, 
визначити місце і значення творчості письменника у розвитку світової 
культури, виявити нові засоби та форми художнього самовираження митця, 
навчити визначати національну своєрідність творів. 

Викладацький склад: Бадицька О. М., Гресько І. І.  
Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – залік 
 

Дисципліна: Математика 
Статус: нормативна 
Рік, семестр:  2 роки, 1, 2, 3, 4 семестри 
Мета: забезпечення рівня підготовки студентів з математики, 

необхідного для спеціальної підготовки та майбутньої професійної 
діяльності. 

Завдання: формування у студентів наукового світогляду, уявлень про 
ідеї і методи математики, її ролі у пізнанні дійсності, усвідомлення 

 



математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, 
необхідної умови повноцінного життя в сучасному суспільстві; стійкої 
мотивації до навчання; оволодіння студентами мовою математики в усній та 
письмовій формах, системою математичних знань, навичок і умінь, 
потрібних у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, 
достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і 
забезпечення неперервності освіти; інтелектуальний розвиток особистості, 
передусім розвиток у студентів логічного мислення і просторової уяви, 
алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції; 
екологічне, естетичне, громадянське виховання та формування    позитивних 
рис особистості; формування життєвих і соціально-ціннісних 
компетентностей студента. 

Викладацький склад:  Гой Т. П., Драган О. Б., Ковбас Л. П.,              
Лабачук О. В., Тринога Л. О.  

Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – ДПА  
 
 
Дисципліна: Іноземна  мова 
Статус: нормативна 
Рік, семестр: 2 роки, 1, 2, 3, 4 семестри  
Мета:  забезпечити студентів системними знаннями фонетичної, 

лексичної, граматичної структури англійської мови та сформувати практичні 
мовленнєві навички, забезпечити практичне володіння усним і писемним 
літературним мовленням; вільно і граматично правильно спілкуватися 
іноземною мовою в різних ситуаціях повсякденного і професійного 
спілкування. 

Завдання: сформувати у студентів системні знання з англійської мови і 
навчити правил їх функціонування та застосування у процесі спілкування; 
сформувати комунікативну компетенцію – здатність сприймати та адекватно 
реагувати на англійське мовлення різного функціонального спрямування; 
вдосконалити вміння студентів сприймати на слух монологічне та діалогічне 
англійське мовлення; навчити студентів спонтанно відтворювати діалогічне 
та монологічне мовлення відповідно до тематики, що вивчається; сформувати 
вміння здійснювати різні види письмових завдань (тести, диктанти, перекази, 
твори тощо) з метою вдосконалення навичок писемного мовлення; виробити 
у студентів навички правильної англійської вимови, максимально 
наближеної до літературно-фонетичних норм та навчити застосовувати 
фонетичні групи у практичному оволодінні англійською мовою; сформувати 
артикуляційну базу англійської мови; сформувати країнознавчу компетенцію 
– систему знань про особливості соціокультурного розвитку країн, мова яких 
вивчається (США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія); розвивати 
вміння здійснювати комунікацію англійською мовою на  професійному рівні; 

Викладацький склад: Гонтаренко А. С., Фомін К. В., Сидорів С. М., 
Суковата Д. І., Познанський В. Р., Угриновська Л. П., Приймак Л. Б.  

Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – ДПА, залік 



 
Дисципліна: Біологія 
Статус: нормативна 
 Рік, семестр:  1 рік, 1, 2 семестр 
Мета:  забезпечення підготовки молодших спеціалістів знаннями з 

біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, 
зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових 
компетентностей, яких потребує сучасне життя. 

 Завдання: засвоєння студентами знань про хімічну будову, властивості, 
структуру і функціонування живих систем на різних рівнях організації 
живого; взаємозв’язки між живими системами, неживою природою; 
оволодіння методологією наукового пізнання; вміннями самостійного 
вивчення основних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями 
спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи; застосовувати 
теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних 
сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, 
педагогіка); формування вмінь встановлювати гармонійні стосунки з 
природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого 
як унікальної частини біосфери; емоційно-ціннісного ставлення до природи, 
до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей; формування 
умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по 
відношенню до навколишнього середовища, здоров’я інших людей, власного 
здоров’я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, 
правил поведінки у природі; розвиток інтелектуальних і творчих здібностей 
та якостей особистості, прагнення до самоосвіти; виховання переконаності у 
можливості пізнання живої природи, необхідності дбайливого ставлення до 
оточуючого середовища, власного здоров’я. 

Викладацький склад: Волчовська-Козак О. Є., Горблянська І. Ю.,  
Павлюк В. С. 

Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – залік 
 
Дисципліна: Географія 
Статус: нормативна. 
 Рік, семестр:  1 рік, 1, 2 семестр 
Мета: вдосконалити уяву студентів про географічну картину світу, 

утверджувати поняття про географію як конструктивну науку і формувати 
географічне мислення на основі історичного, територіального, комплексного, 
типологічного, проблемного і конструктивного підходів. 

Завдання: формування соціальної та поглиблення функціональної, 
інформаційної та ціннісно-смислової компетенції. 

Викладацький склад: Зіняк Т. Р., Стефанюк І. П. 
Оцінювання: поточне оцінювання, форма підсумкового контролю – залік 

(«Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Дизайн»; ДПА («Правознавство») 
 
Дисципліна: Фізика 



Статус: нормативна 
Рік, семестр:  1 рік, 1, 2 семестр 
Мета:  ознайомити студентів з основними принципами і законами 

фізики та їх математичними виразами, ознайомити студентів з основними 
фізичними явищами, методами їх спостереження та експериментального 
дослідження. Навчити формувати і розв’язувати фізичні задачі, дати 
студентам уявлення про границі застосування фізичних моделей. 

Завдання: студенти повинні знати:  теоретичний матеріал в рамках 
програмних вимог; основні підходи розв’язування задач з курсу фізики; 
теоретичні основи обробки результатів вимірювань; вміти: формулювати 
основні закони фізики; розв’язувати задачі з курсу фізики; проводити 
експеримент по визначенню фізичних величин та перевірці законів фізики. 

Викладацький склад: Бойчук В. М., Гарпуль О. З., Запухляк Р. І., 
Йосипенко   Л.Б., Яблонь Л. С. 

Оцінювання: поточне: контрольні роботи, усні відповіді, захист 
лабораторних робіт;  форма підсумкового контролю – залік 

 
Дисципліна: Хімія 
Статус: нормативна 
 Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр 
Мета: підвищення загальної освіченості майбутніх молодших 

спеціалістів, заохочення до вивчення даного предмета; формування засобами 
навчального предмета ключових компетентностей, необхідних для 
соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-
наукової картини світу; вироблення екологічного  способу й стилю мислення, 
поведінки;  утвердження гуманістичного світогляду особистості, 
орієнтованої на вищі національні та загальнолюдські  ідеали й цінності. 

Завдання: засвоєння системи знань про фундаментальні закони та факти 
хімії; висвітлення ролі хімії як науки, що забезпечує вирішення глобальних 
проблем людства, таких як енергетична, сировинна, продовольча та 
проблеми створення нових матеріалів; уміння здійснювати пошук, 
опрацьовувати та систематизувати наукову інформацію, оцінювати її 
достовірність; уміння самостійно й умотивовано організувати власну 
пізнавальну діяльність, виконувати лабораторні експерименти, проводити 
розрахунки за хімічними формулами і рівняннями; орієнтуватися і приймати 
рішення у проблемних наукових та практичних ситуаціях; розвиток 
інтелектуальних і творчих здібностей студентів у процесі вивчення предмета 
«Хімія»; формування розуміння впливу хімії на технічний прогрес людства; 
пояснення  хімічних процесів, що відбуваються в природі, побуті та  на 
виробництві; вироблення навиків екологічно  правильної поведінки в 
довкіллі; екологічне виховання студентів у цілому; розуміння небезпеки 
хімічних забруднень  та їх впливу на організм людини, ризику безпечного  
поводження з легкозаймистими,  токсичними та вибуховими речовинами; 
використання набутих знань та вмінь у практичному житті та побуті для 
визначення можливостей перебігу хімічних перетворень у різних умовах і 



розуміння їх наслідків; виготовлення розчинів необхідної концентрації в 
побуті та на виробництві. 

Викладацький склад: Петращук О. П., Гамбург-Безрука М. В. 
Оцінювання: поточне, форма підсумкового  контролю – залік 
 
Дисципліна: Астрономія 
Статус: нормативна 
 Рік, семестр: 1 рік, 3 семестр 
 Мета: забезпечення рівня підготовки студентів з астрономії, 

необхідного для спеціальної підготовки та майбутньої професійної 
діяльності. 

Завдання: формування у студентів наукового світогляду, уявлень про 
ідеї і методи астрономії, її ролі у пізнанні дійсності, усвідомлення знань з 
астрономії як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної 
умови повноцінного життя в сучасному суспільстві; стійкої мотивації до 
навчання; оволодіння студентами системою знань, умінь та навичок з 
астрономії, потрібних у повсякденному житті та майбутній професійній 
діяльності; інтелектуальний розвиток особистості; екологічне, естетичне, 
громадянське виховання та формування позитивних рис особистості; 
формування основ знань про методи та результати вивчення законів руху, 
фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому; формування 
життєвих і соціально-ціннісних компетентностей студента. 

Викладацький склад: Довгий О. Я.  
Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – залік 
 
 
Дисципліна: Захист Вітчизни (Медико-санітарна підготовка)   
Статус: нормативна. 
 Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр. 
Мета:  підготовка студентів до надання першої медичної допомоги 

постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій мирного і військового часу 
при отриманні механічних травм, радіаційних уражень та різноманітних 
отруєнь і укусів. 

Завдання: знати заходи, ліки і засоби першої медичної підготовки при 
різноманітних ушкодженнях і хворобах; вміти надавати першу допомогу 
постраждалим від надзвичайних ситуацій; набути первинних навичок у 
проведенні реанімаційних заходів, прийомів зупинки кровотеч, іммобілізації, 
накладання пов’язок при пораненнях, оволодінні засобами медичної 
допомоги при різноманітних отруєннях.  

Викладацький склад: Косяк С. Д., Похила Д. Д., Хруслова Г. Т. 
Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – залік 
 
 
Дисципліна: Інформатика 
Статус: нормативна 



 Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр 
Мета: формування у студентів теоретичної бази знань з  інформатики, 

умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-
інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити 
формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-
комунікативної компетентності. 

Завдання: формування в студентів бази знань, умінь і навичок, 
необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній 
діяльності та повсякденному житті; розвиток в студентів уміння самостійно 
опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного 
призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, 
використовувати електронні засоби обміну даними; формування в студентів 
уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою 
ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, 
збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною 
діяльністю в умовах інформаційного суспільства. 

Викладацький склад: Гейко О. Я., Дудка В. В., Бедрій Т. Р. 
Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – залік 

(«Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Дизайн», («Правознавство»), ДПА 
(«Прикладна математика») 
 

Дисципліна: Людина і світ 
Статус: нормативна 
 Рік, семестр: 1 рік, 3 семестр 
Мета: оволодіння основами суспільствознавчих дисциплін як от 

філософія, соціологія, психологія, культурологія, політологія та інших 
шляхом формування цілісного уявлення про людину і суспільство та їхні 
взаємозв’язки.    

Завдання:  сприяти самовизначенню учнів і формуванню у них свідомої 
життєвої та соціальної позиції; запропонувати учням систему теоретичних 
знань з  основ суспільствознавчих дисциплін таким чином сформувавши базу для 
більш ґрунтовного їх вивчення у закладах вищої освіти в майбутньому; 
сформувати знання про світогляд, його структуру форми функції та історичні 
типи; забезпечити набуття учнями узагальнених знань про процеси та явища 
суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та 
соціально-економічні основи життя демократичного суспільства; залучити 
учнівську молодь в суспільне життя, виховання в учнів таких громадянських 
рис як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська 
активність, національна самосвідомість.  

Викладацький склад: Максимович О. В. 
Оцінювання: поточне, форма підсумкового контролю – залік 
 
Назва дисципліни: Фізичне виховання. 
Статус: нормативна 



Рік, семестр: 3, 4 рік; 5, 6, 7 семестри 
Мета: послідовне формування фізичного виховання особистості фахівця 

відповідного рівня освіти. 
Завдання:  формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку 

особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-
ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб 
життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних 
заняттях фізичними вправами і спортом; формування системи знань з 
фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі 
життєдіяльності , навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні; 
зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному 
розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня 
фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання; 
оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними видами і 
формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і 
зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних  можливостей, 
якостей і властивостей особистості. 

Викладацький склад: Мельник О.Й., Лучко О.Б., Грицак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО 
ФАХІВЦІВ 

 
Компетенції соціально-особистісні: 
− розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи (принципи біоетики); 
− розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу 

життя; 
− здатність учитися; 
− здатність до критики й самокритики; 
− креативність, здатність до системного мислення; 
− адаптивність і комунікабельність; 
− наполегливість у досягненні мети; 
− турбота про якість виконуваної роботи; 
− толерантність; 
− екологічна грамотність. 
Компетенції загально-наукові: 
− базові уявлення про основи філософії, соціології, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до 
етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння 
причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 
використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

− базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 
необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі 
знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; 

− базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в 
обчислювальних мережах; 

− базові знання в галузі економіки, необхідні для освоєння 
загальнопрофесійних дисциплін та використання в обраній професії; 

− базові знання в галузі безпеки життєдіяльності, охорони праці, 
необхідні для використання в обраній професії. 

Компетенції інструментальні 
− здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 
− знання іншої мови(мов); 
− навички роботи з комп’ютером; 
− навички управління інформацією; 
− дослідницькі навички. 
Компетенції професійні: 
загально-професійні: 
− знання і застосування на практиці методів системного аналізу об’єктів 

і процесів автоматизації; 
− сучасні знання технології автоматизованої обробки інформації; 
− сучасні уявлення про математичне моделювання об’єктів та процесів 

автоматизації в комп’ютерних інформаційних системах; 



− базові уявлення про основи алгоритмізації та структури даних; 
− базові уявлення про сучасні мови програмування та інструментальні 

програмні засоби реалізації алгоритмів; 
− знання і застосування на практиці методів проектування і керування 

базами даних; 
− здатність застосовувати різні методи проектування програм за 

допомогою відповідних інструментальних засобів; 
− сучасні знання і використання на практиці системного та прикладного 

програмного забезпечення; 
− сучасні знання і використання комп’ютерних мереж, засобів 

телекомунікацій; 
− здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці; 
− сучасні знання у сфері менеджменту і застосування на практиці 

методів управління; 
− базові знання в галузі підприємництва та підприємливості для 

можливої організації самостійної зайнятості та ведення підприємницької 
діяльності. 

спеціалізовано-професійні: 
− здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі 

математики для дослідження і моделювання економічних і виробничих 
процесів; 

− здатність застосовувати базові принципи алгоритмізації до побудови 
алгоритмів розв’язання прикладних задач; 

− здатність оформлення документації на різних стадіях проектування 
комп’ютерних інформаційних систем і технологій; 

− здатність експлуатувати технічні засоби обчислювальної техніки, 
здійснювати налагодження апаратної частини комп’ютера; 

− здатність здійснювати налагодження програм і експериментальну 
перевірку окремих етапів робіт, здійснювати контроль за працездатністю 
програмного комплексу; 

− здатність впроваджувати новітні інформаційні технології в галузі 
професійної діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
ER-модель (модель «сутність-зв’язок») – модель, яка ґрунтується на 

семантичній інформації про реальний світ і призначена для формалізованого 
графічного представлення логічної моделі даних деякої ПО у вигляді 
прямокутників, ліній і певних спеціальних символів. Механізм опису таких 
моделей була запропонована в 1976 р. П. Пін-Шен Ченом. 

PL/PgSQL –  процедурна мова для СУБД PostgreSQL. 
PostgreSQL – вільна об’єктно-реляційна система управління базами 

даних.  
SQL (Structured query language – мова структурованих запитів) –

декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами 
даних, що застосовується для формування запитів, оновлення і керування 
реляційними базами даних, створення схеми бази даних і її модифікації, 
системи контролю за доступом до бази даних. 

Автоматизований банк даних (АБД) – система спеціальним чином 
організованих даних (баз даних), програмних, технічних, мовних, 
організаційно-методичних засобів, які необхідні для забезпечення 
централізованого нагромадження та колективного багатоцільового викори-
стання даних. 

Атрибут – це елементарна, логічно неподільна, поіменована одиниця 
інформації. 

База   даних – це   поіменована,   структурована  сукупність   взаємо-
зв’язаних даних, які характеризують окрему предметну область і 
функціонують під управлінням системи управління базами даних (СУБД). 

Вписаний многогранник – многогранник, всі вершини якого лежать 
на описаній поверхні, а його ребра є хордами даної поверхні. 

Вписаний многокутник – многокутник, всі вершини якого лежать на 
деякому колі. 

Гістограма – стовбчаста діаграмам частотного розподілення. 
Даталогічна модель – база даних, структурована на логічному рівні і 

орієнтована на конкретну СУБД. 
Диференціал – головна лінійна частина приросту функції або 

відображення. У математичному аналізі диференціал традиційно вважається 
нескінченно малим приростом змінної. Якщо x – змінна, то приріст значення 
x часто позначається Δx (або δx, якщо цей приріст малий). Диференціал dx 
також є таким приростом, але нескінченно малим.  

Диференціальне рівняння – рівняння, що містять шукану функцію та 
її похідні різних порядків одного аргументу (звичайні диференціальні) чи 
кількох аргументів (диференціальні рівняння з частинними похідними). 
Диференціальні рівняння широко використовуються на практиці, зокрема, 
для опису перехідних процесів. 

Диференціювання – операція обчислення похідної, диференціала, 
частинної похідної або повного диференціала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85


Дійсні числа – числова система, яка містить в собі раціональні числа і, 
в свою чергу, міститься у комплексних числах. Дійсні числа можна 
додавати, віднімати, множити і ділити (окрім ділення на нуль), і для них 
справджуються всі правила арифметики (комутативність, асоціативність, 
дистрибутивність, і т.д.). Але на відміну від раціональних чисел, вони також 
замкнені відносно операції граничного переходу.  

Доведення – міркування, яке встановлює або спростовує правильність 
твердження про властивість того чи іншого об’єкту. 

Запитувальний зв’язок будується на основі запиту і застосовується 
для визначення структурних зв’язків між об’єктами. 

Індукція – умовивід, у якому на підставі окремих випадків виводяться 
загальні судження. 

Інтеграл (інтеграл Рімана) – найпростіший із визначених інтегралів, є 
границею інтегральної суми.  

Інтегрування – операція, обернена до диференціювання. В результаті 
невизначеного інтегрування виходить функція, яка називається первісною. 

Інтегрування – процес знаходження інтеграла. Цей процес зазвичай 
використовується при знаходженні таких величин як площа, об’єм, маса, 
зсув тощо, коли задана швидкість або розподіл змін цієї величини по 
відношенню до деякої іншої величини. 

Інфологічна  модель – словесний опис предметної області для якої 
буде розроблятися база даних. Основними складовими елементами 
інфологічної моделі є такі: інформаційний об’єкт, атрибут, запит, 
запитувальний зв’язок, структурний зв’язок. 

Інформаційний запит – словесний опис інформаційної потреби 
користувача чи прикладної програми. 

Інформаційний об’єкт – це деяка сутність програмного забезпечення, 
яку необхідно зображувати у базі даних з точки зору прикладної програми 
чи користувача бази даних.  

Ірраціональне рівняння – рівняння, яке містить невідоме під знаком 
радикала. 

Ірраціональні числа – числа, що не є раціональними, тобто не можуть 
бути виражені відношенням цілих чисел. Таким чином, ірраціональні числа 
утворюють множину I = R\Q, де  R – множина дійсних чисел, а  Q – 
множина раціональних чисел. 

Ключ – це поле чи комбінація декількох полів, дані в яких однозначно 
визначають запис таблиці. 

Лінійна функція – функція f від однієї змінної виду f(x) = ax + b, де а і 
b – сталі величини, а ≠ 0. 

Лінійна шкала – пряма, розбита на відрізки однакової довжини. 
Математична індукція – метод доведення: твердження, яке залежить 

від натурального параметра n, вважається доведеним для всіх n ≥ k, якщо 
воно доведено для n = k (базис індукції) і з припущення, що воно вірно при 
n = m ≥ k, випливає його справедливість для  n = m + 1 (індукційний шаг). 



Математична модель – опис будь-якого явища за допомогою матема-
тичних символів. 

Невизначений інтеграл – загальний вираз F(x) + C всіх первісних 
даної функції f у фіксованому інтервалі; при цьому F – деяка первісна 
функції f в цьому інтервалі і С – довільна стала. 

Нормалізація відношень – це ітераційний зворотний процес 
декомпозиції початкового відношення на кілька простіших відношень 
меншої розмірності. 

Область визначення функції – множина допустимих значень 
аргументу функції. Позначається як D(y), якщо вказується область 
визначення функції y = f(x). 

Область значень – множина всіх значень, які може набувати залежна 
змінна у, якщо х належить області визначення. Область значень позначають 
великою Е(у). 

Первісна – функцію F(x) називають первісною функції f(x) на деякому 
інтервалі дійсних чисел, якщо f(x) – похідна функції F(x) на цьому інтервалі, 
тобто в усіх внутрішніх точках інтервалу виконується рівність F'(x) = f(x). 

Представлення – динамічний результат однієї чи декількох реляційних 
операцій які виконуються  над базовими відношеннями з метою створення 
деякого нового відношення. Представлення є віртуальним відношенням, яке 
реально в БД не існує, але яке створюється по вимозі окремого користувача 
в результаті виконання запиту. 

Реляційна база даних – база даних, основана на реляційній моделі 
даних представлених у вигляді таблиць. Стовпці таблиці містять 
різноманітні характеристики об’єктів – атрибути  і називаються полями, а 
рядок – це сукупність всіх атрибутів, що характеризують окремий об'єкт і 
називається записом. Концепцію реляційної моделі запропонував 
американський вчений Е. Ф. Кодд у 1970 р. 

Структурний зв’язок – це асоціації, що описують ієрархічні зв’язки 
між парами інформаційних об’єктів, один з яких виступає як основний, а 
інший – як підпорядкований об’єкт. 

СУБД – це комплекс програмних і мовних засобів загального і 
спеціального призначення, необхідних для створення БД, підтримування її в 
актуальному стані, маніпулювання даними і організації доступу до них 
різних користувачів в умовах прийнятої технології обробки даних.  

Трансакція – логічна одиниця роботи (дія чи дії, що використовуються 
користувачем чи прикладною програмою), яка складається із одного чи 
більше SQL-операторів, які з точки зору відновлення даних будуть 
розглядатись і  опрацьовуватись системою як єдина неподільна дія. 

Тригер – це SQL (структурована мова запитів) команда чи команди, які 
автоматично виконуються як додаткова дія при внесенні певних змін у 
вказану таблицю. 

Функція (відображення, трансформація, оператор) в математиці – це 
така відповідність між множинами, в якій кожному елементу з першої 
множини (області визначення) співставляється один і тільки один елемент з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85


другої множини (можливо тої самої). Часто цю другу множину називають 
областю значень функції чи відображення (але в загальному випадку 
область значень є лише підмножиною цієї множини, тому тут слід бути 
обережним). 

Цілісність даних – засоби задання обмежень, які вводяться з метою 
захисту БД від порушення погодженості у ній даних. 
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