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1. Загальна інформація 
 

 

Назва курсу 
 

Інновації в комп’ютерних науках 

Викладач  
та його профайл 

 

Доренський Олександр Павлович, канд. техн. наук, доцент кафедри кібербезпеки 
та програмного забезпечення 
http://kbpz.kntu.kr.ua/dorensky-oleksandr/ 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215692936 
https://scholar.google.com/citations?user=0dSLtRgAAAAJ&hl=uk 
https://publons.com/researcher/2899776/oleksandr-dorenskyi/  
https://orcid.org/0000-0002-7625-9022  

 

Контактний телефон служб. (0522) 390-449 
Телеграм https://t.me/ODorenskyi - Telegram Contact @ODorenskyi 
Фейсбук www.fb.com/o.dorenskyi 
Е-пошта  

Консультації 
очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій http://kbpz.kntu.kr.ua/ogolow/;  
онлайн – вебінари на платформах Zoom, Discord, Google Meet, е-листування, у месенджерах Fb  і t.me 

Курс у системі 
дистанційного навчання 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=662  

 
2. Анотація 

 

Інноваційна діяльність є невід’ємною складовою науки, техніки, поступу економіки та розвитку суспільства. Інновації в комп’ютерних 
науках – запорука розвитку галузі інформаційних технологій. І підґрунтям для означеного беззаперечно є Computer Science як галузь знань, 
академічно доброчесний освітній процес, інноваційне підприємництво, цифровізація сфер і послуг, краудфандінгові сервіси, інноваційна 
діяльність в ІТ та інноваційність ІТ-продуктів, які виробляються. Все це є об’єктами освітньої компоненти «Інновації в комп’ютерних науках», 
вивчаючи які здобувач вищої освіти на другому (магістерському) рівні українські й світові тенденції розвитку ІТ, опановуватиме сучасні 
наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук, спеціалізовані навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, презентувати власні знання, 
висновки та аргументацію як до фахівців, так і до широкого загалу, оцінювати результати діяльності команд ІТ-проєктів і забезпечувати 
ефективність їх діяльності на прикладі ІТ-компанії «Онікс-системз» onix-systems.com.  

 
3. Мета і завдання дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Інновації в комп’ютерних науках» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовного розуміння і 
навичок реалізації інноваційної діяльності на етапах від виникнення інноваційної ідеї до створення інноваційного ІТ-продукту.  



Завданням навчальної дисципліни «Інновації в комп’ютерних науках»  є усвідомлення здобувачами вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти теоретичних засад комп’ютерних наук. 

 
 

4. Формат дисципліни 
Для денної форми навчання викладання  курсу  передбачає для  засвоєння дисципліни традиційні  лекційні  заняття  із  застосуванням  

електронних презентацій, поєднуючи із практичними роботами - воркшопами; формат очний (offline / Face to face). 
Для заочної форми навчання – під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 
5. Результати навчання  

У результаті опанування навчальної дисципліни “Інновації в комп’ютерних науках” здобувач вищої освіти буде: 
знати 
сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне 

осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань,  
вміти 
розв’язувати проблеми комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур, 
зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема 

до осіб, які навчаються, 
оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності,  
володіти соціальними навичками (Soft Skills) 
аналізу сучасного стану й світових тенденцій розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 
  

6. Обсяг дисципліни 
Вид роботи Кількість годин, очна ф.н. 

Лекції 14  (7 лекцій) 
Практичні заняття 14 (7 практичних занять - воркшопів) 
Самостійна робота 62 

Разом 90 
 

 
7. Ознаки дисципліни 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік навчання) 

Семестр Спеціальність 
Кількість 
кредитів / 

годин 

Кількість 
змістовних 

модулів 

Вид 
підсумкового 

контролю 

Нормативна / 
вибіркова 

 
2022 

 
І 1 122  Комп’ютерні науки 3 / 90 2 залік нормативна 

 

 



8. Пререквізити 
Навчальна дисципліна “Інновації в комп’ютерних науках” викладається на першому курсі навчання (семестр І) за ОПП “Комп’ютерні 

науки” на другому (магістерському) рівні вищої освіти і загалом ґрунтується на основі фахових компетентностях, визначених стандартом вищої 
освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

9. Технічне й 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 і мережним устаткуванням, 
програмне забезпечення OpenOffice версії 4.1.7 (ліцензія LGPL), онлайновий процесор Google Docs https://docs.google.com/, Google Chrome 
версії 80.0.3987.162 (ліцензія EULA), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 
 

10. Політика курсу 
Організація освітнього процесу. Учасники освітнього процесу повинні виконувати вимоги Положення про організацію освітнього процесу 

ЦНТУ, Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ, Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти, 
інших нормативних актів університету www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4.  

Академічна доброчесність. Очікується, що здобувачі вищої освіти дотримуватимуться Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ 
www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf, усвідомлюючи наслідки порушення правил академічної доброчесності. 

Відвідування занять є невід’ємною складовою очної форми навчання. Очікується, що здобувачі братимуть активну участь у лекційних і 
практичних заняттях курсу. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікового тижня. 

Поведінка на заняттях. Недопустимими є списування, плагіат, несвоєчасне виконання завдань та самостійної роботи, пасивність під час 
лекційних, практичних, консультаційних занять. Завдання практичних робіт виконуються студентом аудиторно (в комп’ютерній лабораторії 
згідно з розкладом занять) у тісній взаємодії з іншими здобувачами вищої освіти та викладача. 

Виконання самостійної роботи. Студенти повинні виконувати завдання СРС у визначений термін із обов’язковим обговоренням і 
представленням результатів на консультаціях. Є недопустимим прострочення реченця виконання СРС або неявка на консультації без поважних 
причин. В межах СРС студент зобов’язаний готуватися до лекційних, практичних, консультаційних занять. 
 

11. Навчально-методична карта дисципліни 

Тиждень,  
обсяг годин 

Тема, основні питання  
(розкривають зміст і є орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового контролю) 

Форма  
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 
ресурси 

Завдання 
Термін 

виконання 

Змістовний модуль І. Комп’ютерні науки та інноваційна діяльність  

Навчальний 
тиждень 

1–2, 
2 ак. год. 

Тема 1 Академічна доброчесність та вступ до 
комп’ютерних наук як галузі 
1.1 Нові та інноваційні методи з упровадження принципів 
академічної доброчесності в освіті й науці 
1.2 Публікаційна етика та особливості академічної 
доброчесності в ІТ http://www.kntu.kr.ua/?view=article&id=578  
1.3 Сфера комп’ютерних наук: Computer Science на прикладі 
Лондонського університету (Велика Британія) 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-4, 9, 

17 

Самостійно опрацювати 
і законспектувати теоретико-
практичний матеріал тем 1.3-1.5 

СРС 
навчального 

тижня 1 



Тиждень,  
обсяг годин 

Тема, основні питання  
(розкривають зміст і є орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового контролю) 

Форма  
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 
ресурси 

Завдання 
Термін 

виконання 

1.4 Інноваційне підприємництво в Україні та світі: сутність і 
перспективи розвитку 
1.5 Теоретичні основи розвитку інновацій 

Навчальний 
тиждень 

1–2, 
2 ак. год. 

Практичне заняття - воркшоп 1  
Тренінг з академічної доброчесності учасників освітнього 
процесу 

Практичне 
заняття –  
воркшоп / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

10 

Виконати завдання тренінгу, 
запропонувати підходи до 
імплементування інноваційних 
методів з упровадження 
принципів академічної 
доброчесності в освіті й науці. 

СРС 
навчального 

тижня 1 

Навчальний 
тиждень 

3–4, 
2 ак. год. 

Тема 2 Сучасний стан та здобутки у сфері 
комп’ютерних наук 
2.1 Сутність інноваційного ІТ-продукту  
2.2 Діджиталізація послуг як інноваційна діяльності в ІТ 
2.3 Безповоротні гранти, програми, премії, краудфандінгові 
платформи 
2.4 Огляд успішних інновацій українських ІТ-розробників 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
5-6,  

14-17 

Самостійно опрацювати 
і законспектувати теоретико-
практичний матеріал тем 2.2-2.4 

СРС 
навчального 

тижня 3 

Навчальний 
тиждень 

3–4, 
2 ак. год. 

Практичне заняття - воркшоп 2  
Цифрова трансформація послуг як інноваційна діяльності в ІТ 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 10 
Розробити методику цифровізації 
сервісу  

СРС 
навчального 

тижня 3 

Навчальний 
тиждень 

5–6, 
2 ак. год. 

Тема 3 Інноваційна діяльність в ІТ  
3.1 Пошук та визначення інноваційної ідеї та форм її реалізації 
3.2 Матеріалізація бізнес-ідеї 
3.3 Зростання стартапної компанії та масштабування її діяльності 
3.4 Трансформація стартапної компанії у ІТ-компанію 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 7, 15-17 
Самостійно опрацювати 
і законспектувати теоретико-
практичний матеріал тем 3.1-3.4 

СРС 
навчального 

тижня 5 

Навчальний 
тиждень 

5–6, 
2 ак. год. 

Практичне заняття - воркшоп 3  
Особливості інноваційного ІТ-продукту 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 10 
Розробити інформаційну картку 
інноваційного ІТ-проєкту 

СРС 
навчального 

тижня 5 

Навчальний 
тиждень 

7–8, 
2 ак. год. 

Тема 4 Формування команди інноваційного ІТ-проєкту 
4.2 Дефініція команди інноваційного ІТ-проєкту 
4.3 Базові стадії формування команди інноваційного ІТ-проєкту 
4.4 Команди інноваційного ІТ-проєкту: мінімальна, мінімально 
життєздатна, мінімальна ідеальна 
4.5 Моніторинг діяльності команди під час реалізації 
інноваційного ІТ-продукту 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 7, 8 
Самостійно опрацювати 
і законспектувати теоретико-
практичний матеріал тем 4.2-4.5 

СРС 
навчального 

тижня 7 

Навчальний 
тиждень 

7–8, 
2 ак. год. 

Практичне заняття - воркшоп 4 
Ролі та функції учасників команди (колективу) 
інноваційного ІТ-проєкту 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 10 
Сформувати технічну команду 
інноваційного ІТ-проєкту 

СРС 
навчального 

тижня 7 



Тиждень,  
обсяг годин 

Тема, основні питання  
(розкривають зміст і є орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового контролю) 

Форма  
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 
ресурси 

Завдання 
Термін 

виконання 

Змістовний модуль ІІ. Забезпечення ефективності команди інноваційного ІТ-проєкту  

Навчальний 
тиждень 

9–10, 
2 ак. год. 

Тема 5 Ефективність діяльності команд та колективів 
(на прикладі «Онікс-системз», презентує представник 
ІТ-фірми)  
5.1 Принципи формування команди ІТ-проєкту і розподілу 
ролей та функцій 
5.2 Система мотивування до ефективної праці учасників команди 
і заходи тімбілдингу для колективу 
5.3 Приклади забезпечення ефективності команд «Онікс-системз» 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 7, 8 
Самостійно опрацювати 
і законспектувати теоретико-
практичний матеріал тем 5.1-5.2 

СРС 
навчального 

тижня 9 

Навчальний 
тиждень 

9–10, 
2 ак. год. 

Практичне заняття - воркшоп 5  
Забезпечення ефективності діяльності команд 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 10 

Тренінг з забезпечення і 
підтримки ефективності 
діяльності команд від 
професіонала-практика 

СРС 
навчального 

тижня 9 

Навчальний 
тиждень 
11–12, 

2 ак. год. 

Тема 6 Оцінювання результатів діяльності команд ІТ-
проєктів (на прикладі «Онікс-системз», презентує 
представник ІТ-фірми) 
6.1 Командний синергізм і ефективність роботи команди  
6.2 Лідерство менеджера в команді ІТ-проєкту 
6.3 Приклади «Онікс-системз» (презентує представник ІТ-фірми) 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 7, 8 
Самостійно опрацювати 
і законспектувати теоретико-
практичний матеріал тем 6.1-6.2 

СРС 
навчального 

тижня 11 

Навчальний 
тиждень 
11–12, 

2 ак. год. 

Практичне заняття - воркшоп 6 
Критерії ефективності команди ІТ-проєкту 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 10 
Тренінг із оцінювання результатів 
діяльності команд ІТ-проєкту від 
професіонала-практика 

СРС 
навчального 

тижня 11 

Навчальний 
тиждень 
13–14, 

2 ак. год. 

Тема 7 Презентування та оприлюднення результатів 
інноваційної діяльності 
7.1 Структура презентації інноваційного ІТ-проєкта 
7.2 Інвестиційна презентація інноваційного ІТ-проєкта 
7.3 Пітч інноваційного ІТ-проєкта (стартапу): Elevator Pitch, Idea 
Pitch, Funding Pitch 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 8 
Самостійно опрацювати 
і законспектувати теоретико-
практичний матеріал тем 7.1-7.3 

СРС 
навчального 

тижня 12 

Навчальний 
тиждень 
13–14, 

2 ак. год. 

Практичне заняття - воркшоп 7  
Інвестиційна презентація інноваційного 
ІТ-проєкту або стартапу 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 10 Розробити пітч-дек інноваційного 
ІТ-проєкту 

СРС 
навчального 

тижня 13 

 

12. Система оцінювання й вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий.  
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, тестовий 

контроль.  
Форма підсумкового контролю: семестровий залік.  



Контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною 
системою організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. Він 
складається із рейтингу з поточної навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів (по 50 балів за кожен 
змістовний модуль), що є підсумковою оцінкою досягнень здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни “Інновації в комп’ютерних науках” 
за 100-бальною шкалою та відповідну їй оцінку за шкалою ЄКТС і національною шкалою. 

 

Критерії оцінювання освітньої діяльності і досягнень здобувачів вищої освіти 
Критерії оцінювання освітньої діяльності здобувачів вищої освіти в межах навчальної дисципліни «Інновації в комп’ютерних науках»: 
- лекційне заняття: 1 бал зараховується за належну навчальну роботу під час заняття згідно з нормативними вимогами ЦНТУ; впродовж 

семестру можуть бути зараховані до 5 бонусних балів за взірцеву освітню діяльність в межах дисципліни, відмінні результати навчання; 
- практичне заняття: 1 бал зараховується за вчасну і задовільну підготовку до заняття та участь виконанні завдань, зрозуміле й 

недвозначне донесення власних знань, висновків, аргументації; 2 бали зараховується за вчасну і глибоку підготовку до заняття, володіння 
матеріалом у повному обсязі, активну участь у виконанні завдань, зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків, аргументації, 
креативності у підходах і рішеннях, оперування сучасними досягненнями комп’ютерних наук; 

- консультація (зокрема, СРС, НДРС): 1 бал зараховується за активність під час заняття, формулювання проблемних питань в межах теми, 
виконання завдань СРС, оригінальне мислення; 2 бали зараховується за виконання завдань СНДР;  

- модульна контрольна робота: складається з 30 тестових завдань, за правильну відповідь на кожне з яких зараховується 1 бал. 
 

Орієнтовний розподіл балів, які здобувають студенти під час вивчення дисципліни 
Поточний контроль та самостійна робота здобувача вищої освіти 

Б
он

ус
и 

Р
А

ЗО
М

 

Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 ЗКР І Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 ЗКР ІІ 

5 5 5 30 5 5 5 5 30 5 100 
 

Нормативне забезпечення поточних і підсумкових контролів досягнень здобувачів вищої освіти у ЦНТУ доступне за посиланням 
www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50.  
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