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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Soft skills в IT 

Рік викладання 2021-2022 календарний рік 

Викладач 

Лектор – Коваленко Анна Степанівна, кандидат технічних наук, доцент, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/kovalenko-anna/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jEfDXi0AAAAJ&hl=ru 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219410986 
Асистент – Бобришов Олексій Олександрович, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/bobryshov-oleksiy/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=i676klAAAAAJ 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Soft skills в IT» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ. –URL: 
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=681 

E-mail: 
У описі курсу «Soft skills в IT» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ.  
– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=681 

Консультації 
 очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій;  
 онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформах Zoom, Discord 

 
2. Анотація дисципліни 

 

Навчальний курс «Soft skills в IT» призначений для набуття теоретичних знань та комплексу над професійних навичок, які відповідають за 

успішну участь та високу продуктивність у робочому процесі роботи у сервісних та продуктових IT компаніях. Розвитку командної роботи, 

робочої етики, міжособових професійних навичок, критичного мислення. 
 

3. Мета і завдання дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Soft skills в IT» є забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, 
необхідних для застосування в професійній діяльності у сервісних та продуктових IT компаніях. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з кібербезпеки. 
Завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей (КЗ– загальних, КФ – фахових): 
– КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
– КЗ 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням. 
– КФ 2. Здатність до використання інформаційнокомунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки. 
 

 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jEfDXi0AAAAJ&hl=ru
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219410986
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, у 

поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 
 

5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде забезпечити наступні програмні результати: 

– використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих 

задач професійної діяльності; 

– аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній 

діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення; 

– критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності; 

– адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат. 

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 1 семестр 

Спеціальність 125 «Кібербезпека»  

Кількість кредитів / годин 3/90 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 14 

лабораторні 14 

самостійна робота 32 

Вид підсумкового контролю : екзамен 
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7. Пререквізити 

 

Навчальна дисципліна “ Soft skills в IT ” викладається на першому курсі навчання на ОПП “Кібербезпека” (семестр 1), тому її підґрунтям є 

питання, визначені освітніми програми закладів загальної середньої освіти. 

 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

 

 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 

2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), використовується вільно розповсюджуване безкоштовні середовища 

розробки програмного забезпечення (детально [32]), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 

 

9. Політика дисципліни 

 

 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

 

Відвідування занять 

Є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до:  

– Положення про організацію освітнього процесу;  

– Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору;  

– Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; 

– Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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10. Навчально-методична карта дисципліни 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 

ресурси 
Завдання, години 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. Вступ до спеціальності 

Тиж.1,2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Різновиди 

підприємств у галузі 

інформаційних технологій. 

Ранги кваліфікації 

розробників програмного 

забезпечення. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1-4,14-15, 

15-17 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 1 

(3 год.) 

5 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.1,2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 1. Основи пошуку 

інформації в різних джерелах. 

Формування пошукових 

запитів, використання 

модифікаторів пошукової 

системи. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(3 год.) 

5 балів 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Різновиди професій та 

посад в області 

інформаційних технологій. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3-4,14, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 2 

(3 год.) 

5 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 2. Основи використання 

новітнього інструментарію 

та технологій розробника 

програмного забезпечення. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(3 год.) 

5 балів 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 
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Тиж.5,6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Основи розробки 

програмного забезпечення, 

оцінка проекту, 

документування результатів 

роботи. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4-5,13,14, 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 3 

 (2 год.) 

5 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.5,6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 3. Основи використання 

систем керування проектами, 

командна робота. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
3-5, 15 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(2 год.) 

5 балів 

Самостійна 

робота до 6 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 30 балів  

Змістовний модуль 2. Моніторинг роботи 

Тиж.7,8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Життєвий цикл 

розробки програмного 

забезпечення. Проблеми 

командної розробки 

програмних продуктів. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

6-7,16, 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 4 

(2 год.) 

3 бал 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.7,8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 4. Основи огляду 

існуючих систем, технологій, 

архітектур та програмних 

рішень за профілем обраної 

предметної області. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(2 год.) 

3 балів 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.9,10 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Основні методології 

розробки програмного 

забезпечення. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4, 8,14, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 5 

(2 год.) 

4 бал 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.9,10 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 5. Основи оформлення 

робочих результатів у 

вигляді науково-технічного 

звіту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 

(2 год.) 

4 балів 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 
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Тиж.11,12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Міжособистісні 

взаємовідношення, етика та 

розвиток професійних 

навичок розробників. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

7-9,16, 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 6 
(2 год.) 

4 бал 

Самостійна 

робота до 12 

тижня включно 

Тиж.11,12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 6. Основи оформлення 

робочих результатів у 

вигляді презентації та тези 

доповіді. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 
(2 год.) 

4 балів 

Самостійна 

робота до 12 

тижня включно 

Тиж.13,14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Основи комунікації 

та взаємодії з замовником 

програмного забезпечення. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

8-10, 15 

15-18 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 7 
(2 год.) 

4 бал 

Самостійна 

робота до 14 

тижня включно 

Тиж.13,14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 7. Правила складання 

резюме в галузі 

інформаційних технологій. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2-4, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання 
(2 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 14 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 30 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  

 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Soft skills в IT» здійснюється згідно з кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. 

Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, виконання 

лабораторних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 
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Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Soft skills в IT» 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

40 100 

Л1 ЛР1 Л2 ЛР2 Л3 ЛР3 Л4 ЛР4 Л5 ЛР5 Л16 ЛР6 Л7 ЛР7 

5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 

30 30 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90-100 А Відмінно 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 

 

12. Рекомендована література й джерела 

Базова 

1. John Sonmez Soft Skills: The Software Developer's Life Manual. ISBN 0999081446. Simple Programmer, LLC, 2020.  502 pages. 

2. Том Чатфилд Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение. ISBN 9785961420814. 2018. 328 pages. 

3. Эдгар Г. Шейн Книга Помощь. Как ее предлагать, оказывать и принимать. 2019. 192 c. 

4. Коваленко О.В., Смірнов О.А., Стасєв Ю.В., Бараннік В.В. Доренський  О.П., Дрєєв О.М., Вялкова В.І., Інформаційна безпека держави. 

Підручник – Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2016. – 263 с. 

5. Кристина Оттл, Гитте Гертер Работа в команде. Как подобрать и организовать эффективную команду.  ISBN 9786177022939. 2018. 198 c. 

6. Расмус Хугард, Жаклин Картер Мышление лидера. Как эффективно управлять собой, сотрудниками и компанией.  

ISBN 9785001468462. 2020. 256 c. 

7. Борис. Шпирт Отчаянные аккаунт-менеджеры ISBN 9785961468755. 2018. 226 с. 

8. Патрик Ленсиони Пять пороков команды. Бизнес-роман. ISBN 9785001461319. 2019. 256 с. 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
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9. Твайла Тарп Привычка работать вместе. Как двигаться в одном направлении, понимать людей и создавать настоящую команду.  

ISBN 9785001006596. 2019. 512 с. 

10. Рогоза М. Є. Основи інформатики та технологій програмування: навчальний посібник / Рогоза М. Є., Рамазанов С. К., Велігура А. В., 

Танченко С. М. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. – 568 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3368. 

11. International Standard ISO/IEC 12207:2017. Systems and software engineering – Software life cycle processes. – ISO/IEC-IEEE, 2017. 

12. Коваленко О.В. Оцінка ефективності технології тестування безпеки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського.  Серія: Технічні науки. Том 29 (68) № 2, 2018. – С. 137-141. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntuts_2018_29_2_26 

13. Коваленко О.В. Імітаційна модель технології тестування безпеки на основі положень теорії масштабування. Безпека інформації. – Випуск 

24 (2). – К.: НАУ. – 2018. – С. 110-117. Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/13045 

14. Коваленко А.В., Смирнов А.А. , Якименко Н.М., Доренский О.П. Проблемы анализа и оценки рисков информационной деятельности. 

Збірник наукових праць "Системи обробки інформації". – Випуск 3(140). – Х.: ХУПС – 2016. – С. 40-42. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2016_3_12 

Допоміжна 

15. Ванесса ван Эдвардс Наука общения. Как читать эмоции, понимать намерения и находить общий язык с людьми.  

ISBN 9785001468110. 2020. 384 с. 

16. Frederick H. Wentz Soft Skills Training: A Workbook to Develop Skills for Employment.  ISBN 1468096494. 2012. 370 pages. 

17. Брайан Трейси. Полная вовлеченность. Вдохновляйте, мотивируйте и раскрывайте все лучшее в своей команде.  

ISBN 9785000579411. 2016. 272 с. 

18. ДСТУ ISO 5807:2016 (ISO 5807:1985, IDT) Обробляння інформації. Символи та угоди щодо документації стосовно даних, програм та 

системних блок-схем, схем мережевих програм та схем системних ресурсів. [Чинний від 2016-10-10]. – Київ, 2016. (Національний стандарт 

України). 

 

Методичне забезпечення 

19. Коваленко О.В. Soft skills в IT.  / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за 

спеціальністю «Кібербезпека» – Кропивницький: ЦНТУ – 2020. – 31 с. 

 

Інформаційні ресурси 

20. Курс «Soft skills в IT» на сервері дистанційної освіта ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=681 

21. Основы создания приложений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/guide?hl=ru 

22. Онлайн-курси UDEMY. – URL: https://www.udemy.com/ –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

23. Онлайн-курси Prometheus. – URL:  https://prometheus.org.ua/ – українська платформа безкоштовних онлайн-курсів 

24. Онлайн-курси Coursera. – URL: https://www.coursera.org –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

25. https://habr.com – колективний блог з новинами та аналітичними статтями про інформаційні технології та програмування. 

26. http://stackoverflow.com/ – система питань і відповідей для професійних програмістів та новачків у програмуванні. 

27. https://dou.ua/ – український веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей та свіжої 

інформації пов'язаної із інформаційними технологіями. 

28. https://www.google.com/ – основна пошукова платформа. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntuts_2018_29_2_26
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/13045
http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2016_3_12
https://developer.android.com/guide?hl=ru
https://www.udemy.com/
https://prometheus.org.ua/
https://www.coursera.org/
https://habr.com/
https://dou.ua/
https://www.google.com/
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29. https://www.youtube.com – Відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. На платформі розміщено 

багато курсів ІТ спрямованості. 

30. https://biblprog.org.ua/ua/programming/ – каталог безкоштовних середовищ розроблення ПЗ. 

31. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Електронні ресурси НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

https://www.youtube.com/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/
http://www.nbuv.gov.ua/

