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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ Й ОРЕНДИ”
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ Й ОРЕНДИ”
Дисципліна «Реєстрація
прав власності й
оренди»
Кількість кредитів
ECTS – 5

Галузь знань, спеціальність,
ступінь вищої освіти
Галузь знань
19 “Архітектура та будівництво”

Кількість залікових
модулів – 3

Спеціальність
193 “Геодезія та землеустрій”
Освітня програма
Геодезія та землеустрій

Кількість змістових
модулів – 3

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Загальна кількість
годин – 150

Тижневих годин – 10
з них аудиторних – 3

Характеристика
навчальної дисципліни
Статус дисципліни
Вибіркова
Мова навчання
українська
Рік підготовки – 4
Семестр:
Денна – 7
Заочна – 7
Лекції:
Денна – 26 год.
Заочна – 4 год.
Практичні заняття:
Денна – 13 год.
Заочна – 2 год.
Самостійна робота (в т.ч.
дуальна освіта):
Денна – 109 год. (вкл.
тренінги – 4 год).
Заочна – 144 год..
Індивідуальна робота
(КПІЗ) – 2 год.
Вид підсумкового
контролю – залік

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ Й ОРЕНДИ”
2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни
Основною метою викладання курсу “Реєстрація прав власності й оренди” є
вивчення студентами базових положень та процедур оформлення та реєстрації
речових прав власності та оренди на земельні ділянки, майно, державну та
комунальну власність. Навчальний курс висвітлює загальні положення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, організаційні основи
системи державної реєстрації прав, процедуру та особливості проведення
державної реєстрації прав, загальні принципи і положення орендних відносин,
права і обов’язки орендарів. Внаслідок вивчення дисципліни студенти мають
оволодіти навиками формування пакету документів для реєстрації майнових прав
і прав оренди, засвоїти їх правові чинники та інформаційну базу, набути вміння
професійно здійснювати реєстрацію прав власності й оренди та використовувати
їх у практичній діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен знати: теоретичні засади прав власності та оренди; вимоги та процедури
реєстрації прав власності та оренди; права та обов’язки сторін у відносинах
власності та оренди; умови та процедури захисту прав власності та оренди.
2.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни:
Завдання викладання курсу “Реєстрація прав власності й оренди” полягає в
забезпеченні одержання студентами потрібного обсягу знань, які дадуть їм змогу
фахово застосовувати знання про реєстрацію земель для вирішення прикладних
завданнях.
2.3. Результати навчання.
У процесі викладання навчальної дисципліни «Реєстрація прав власності й
оренди» основна увага приділяється оволодінню студентами професійними
знаннями та вміннями, а саме:

оволодіння теоретичними основами реєстрації земель,

знання правових чинники та інформаційної бази реєстрації прав
власності і оренди;

вміння професійно аналізувати матеріали реєстрації прав;

здатність використовувати матеріали реєстрації прав у практичній
діяльності;
 володіння базовими категоріями і теоріями, концепціями, технологіями
та методами, реєстрації прав власності та оренди відповідно до чинних норм;
 володіння практичними навичками пошуку інформації та формування
пакету документів, необхідних для реєстрації прав власності та оренди;
 уміння реалізовувати власні майнові та орендні права;
 здатність застосовувати знання норм і процедур для вирішення
приватних і господарських завдань в питаннях власності та оренди.

3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ Й ОРЕНДИ”
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади Реєстрація прав власності й
оренди
Тема 1. Загальні положення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно
Речові права як об’єкти цивільних правовідносин. Речі як об’єкти цивільних
прав. Поняття речових прав. Класифікація речових прав.
Література: [1; 4; 5; 8; 10; 11; 12].
Тема 2. Нормативно-правові засади державної реєстрації речових прав
Види реєстраційних систем. Поняття, ознаки та принципи державної
реєстрації прав на землю в Україні. Правові засади державної реєстрації речових
прав. Принципи та засади державної реєстрації прав. Речові права та їх
обтяження, що підлягають державній реєстрації. Особливості державної
реєстрації прав щодо нерухомого майна.
Література: [4; 5; 9; 11; 12; 14].
Тема 3. Організаційні основи системи державної реєстрації прав
Структура та органи системи державної реєстрації прав. Державні
реєстратори. Повноваження міністерства юстиції України і його територіальних
органів у сфері державної реєстрації прав. Особливості роботи державних
реєстраторів.
Література: [1; 2; 4; 11; 13; 15].
Тема 4. Державний реєстр прав
Засади функціонування державного реєстру прав. Структура державного
реєстру прав. Закриття розділу державного реєстру прав та реєстраційної справи.
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна. База даних заяв. Реєстраційна
справа.
Література: [3; 6; 7; 9; 10].
Тема 5. Проведення державної реєстрації прав
Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних
дій та надання інформації з державного реєстру прав. Отримання документів за
результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав. Зупинення розгляду
заяви про державну реєстрацію прав. Відмова в державній реєстрації прав.
Зупинення державної реєстрації прав. Внесення відомостей до державного
реєстру прав. Реєстрація права на земельну ділянку в держреєстрі речових прав на
нерухоме майно.
Література: [4; 7; 9; 10; 11; 12; 14].

Тема 6. Особливості державної реєстрації прав
Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та
комунальної власності. Особливості державної реєстрації речових прав на об’єкти
державно-приватного партнерства. Особливості державної реєстрації права
оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки
колективної власності.
Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що
входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого
самоврядування. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого
майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на
територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства
здійснювалося ведення погосподарського обліку.Особливості проведення
реєстраційних дій на підставі судових рішень.
Література: [2; 4; 6; 10; 14].
Тема 7. Користування відомостями державного реєстру прав.
Оскарження дій у сфері державної реєстрації прав.
Надання інформації з Державного реєстру прав. Взаємодія інформаційних
систем Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру. Плата
(адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації
з Державного реєстру прав. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації
прав.
Література: [4; 7; 9; 10; 14].
Тема 8. Оскарження рішень, дій або бездіяльності та відповідальність у
сфері державної реєстрації прав.
Заходи, що вживаються у разі виявлення порушення законодавства під час
державної реєстрації прав. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у
сфері державної реєстрації прав. Здійснення контролю у сфері державної
реєстрації прав. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав.
Література: [1; 5; 9; 10; 11; 14].
Тема 9. Загальні принципи і положення орендних відносин.
Оренда землі. Правові засади оренди землі. Об’єкти оренди землі.
Орендодавці землі. Орендарі землі. Право оренди землі. Перехід права на
оренду земельної ділянки. Суборенда земельних ділянок.
Відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або
комунальної власності. Особливості набуття і реалізації права оренди на земельні
ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення.
Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у
власність. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку. Ризик випадкового
знищення або пошкодження об’єкта оренди. Страхування об’єкта оренди.
Література: [2; 5; 9; 10; 12; 13].

Тема 10. Договір оренди майна. Зміна, припинення і доповнення
договору оренди.
Поняття договору оренди землі. Форма договору оренди землі. Умови
договору оренди землі. Порядок укладення договору оренди землі.
Передача об’єкта оренди. Строк дії договору оренди землі.
Припинення договору оренди землі. Припинення договору оренди землі
шляхом його розірвання. Розірвання договору оренди земельної ділянки
державної чи комунальної власності у разі необхідності надання її для суспільних
потреб.
Поновлення договору оренди землі. Наслідки припинення або розірвання
договору оренди землі.
Література: [5; 6; 9; 11; 12].
Тема 11. Орендна плата за землю
Орендна плата за землю. Форма орендної плати. Зміна орендної плати.
Література: [2; 7; 13; 14].
Тема 12. Права і обов’язки орендарів.
Права та обов’язки орендодавця. Права та обов’язки орендаря. Витрати
орендаря, пов’язані з використанням нерухомого майна.
Література: [4; 5; 7; 9; 12; 13].
Тема 13. Захист прав власників та орендарів
Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку.
Відшкодування збитків, завданих орендарю. Відшкодування збитків унаслідок
зміни стану орендованої земельної ділянки. Розгляд спорів, пов’язаних з орендою
землі. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором оренди
землі.
Література: [4; 5; 9; 10; 13; 15].

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ Й ОРЕНДИ»
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дій у сфері державної реєстрації прав.
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бездіяльності та відповідальність у
2
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8
сфері державної реєстрації прав.
Змістовий модуль 3. Реєстрація прав оренди
Тема 9. Загальні принципи і
2
1
8
положення орендних відносин.
Тема 10. Договір оренди майна. Зміна,
припинення і доповнення договору
2
1
8
оренди.
Тема 11. Орендна плата за землю
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2 год.
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4 год
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Заочна форма навчання
Кількість годин
самостійн
а робота
студента
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади реєстрація речових прав
Тема 1. Загальні положення
державної реєстрації речових прав
11
на нерухоме майно
Тема 2. Нормативно-правові засади
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державної реєстрації речових прав
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0,5
0,5
11
Тема 5. Проведення державної
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Зміна, припинення і доповнення
договору оренди.
Тема 11. Орендна плата за землю
Тема 12. Права і обов’язки
орендарів.
Тема 13. Захист прав власників та
орендарів
Разом

лекції

практичні
заняття

11
0,5

0,5

11

0,5

11

0,5

11

0,5

11

4

2

144

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.
Тема 1. Загальні положення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно
Мета: засвоїти загальні положення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно.
Питання для обговорення:
1. Речові права як об’єкти цивільних правовідносин
2. Речі як об’єкти цивільних прав.
3. Поняття речових прав.
4. Класифікація речових прав.
Література: [1; 4; 5; 8; 10; 11; 12].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.
Тема 2. Нормативно-правові засади державної реєстрації речових прав
Мета: вивчити нормативно-правові засади державної реєстрації речових
прав.
Питання для обговорення:
1. Види реєстраційних систем.
2. Поняття, ознаки та принципи державної реєстрації прав на землю в
Україні.
3. Правові засади державної реєстрації речових прав.
4. Принципи та засади державної реєстрації прав.
5. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.
6. Особливості державної реєстрації прав щодо нерухомого майна.
Література: [4; 5; 9; 11; 12; 14].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.
Тема 3. Організаційні основи системи державної реєстрації прав
Мета: засвоїти ключові організаційні аспекти функціонування системи
державної реєстрації прав.
Питання для обговорення:
1. Структура та органи системи державної реєстрації прав.
2. Державні реєстратори.
3. Повноваження міністерства юстиції України і його територіальних
органів у сфері державної реєстрації прав.
4. Особливості роботи державних реєстраторів.
Література: [1; 2; 4; 11; 13; 15].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.
Тема 4. Державний реєстр прав
Мета: вивчити концептуальні й організаційні положення функціонування
державного реєстру прав.
Питання для обговорення:
1. Засади функціонування державного реєстру прав.

2. Структура державного реєстру прав.
3. Закриття розділу державного реєстру прав та реєстраційної справи.
4. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна.
5. База даних заяв.
6. Реєстраційна справа.
Література: [3; 6; 7; 9; 10].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5.
Тема 5. Проведення державної реєстрації прав
Мета: Засвоєння методики проведення державної реєстрації прав.
Питання для обговорення:
1. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних
дій та надання інформації з державного реєстру прав.
2. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної
реєстрації прав.
3. Відмова в державній реєстрації прав.
4. Зупинення державної реєстрації прав.
5. Внесення відомостей до державного реєстру прав.
6. Реєстрація права на земельну ділянку в держреєстрі речових прав на
нерухоме майно.
Література: [4; 7; 9; 10; 11; 12; 14].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6.
Тема 6. Особливості державної реєстрації прав
Мета: Засвоєння особливостей державної реєстрації прав.
Питання для обговорення:
1. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та
комунальної власності.
2. Особливості державної реєстрації речових прав на об’єкти державноприватного партнерства.
3. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені
(невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності.
4. Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що
входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого
самоврядування.
6. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень.
Література: [2; 4; 6; 10; 14].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7.
Тема 7. Користування відомостями державного реєстру прав.
Оскарження дій у сфері державної реєстрації прав.
Мета: засвоїти принципів та умови користування відомостями державного
реєстру прав.
Питання для обговорення:
1. Надання інформації з Державного реєстру прав

2. Взаємодія інформаційних систем Державного реєстру прав та
Державного земельного кадастру
3. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за
надання інформації з Державного реєстру прав
4. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації прав
Література: [4; 7; 9; 10; 14].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8.
Тема 8. Оскарження рішень, дій або бездіяльності та відповідальність у
сфері державної реєстрації прав.
Мета: засвоїти принципи та умови оскарження рішень, дій або
бездіяльності та відповідальність у сфері державної реєстрації прав.
Питання для обговорення:
1. Заходи, що вживаються у разі виявлення порушення законодавства під
час державної реєстрації прав.
2. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної
реєстрації прав.
3. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації прав.
4. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав.
Література: [1; 5; 9; 10; 11; 14].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9.
Тема 9. Загальні принципи і положення орендних відносин.
Мета: оволодіти знаннями про загальні принципи і положення земельних
відносин.
Питання для обговорення:
1. Оренда землі. Об’єкти оренди землі.
2. Право оренди землі.
3. Перехід права на оренду земельної ділянки.
4. Відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або
комунальної власності.
5. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у
власність.
6. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку.
7. Страхування об’єкта оренди.
Література: [2; 5; 9; 10; 12; 13].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10.
Тема 10. Договір оренди майна. Зміна, припинення і доповнення
договору оренди.
Мета: вивчити умови та засади реєстрації, зміни, припинення і доповнення
договору оренди.
Питання для обговорення:
1. Поняття та форма договору оренди землі.
2. Порядок укладення договору оренди землі.
3. Передача об’єкта оренди.

4. Строк дії договору оренди землі.
5. Припинення договору оренди землі.
6. Розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної
власності у разі необхідності надання її для суспільних потреб.
7. Поновлення договору оренди землі.
8. Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі.
Література: [5; 6; 9; 11; 12].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11.
Тема 11. Орендна плата за землю
Мета: вивчити ключові положення поняття і процедури оренди землі.
Питання для обговорення:
1. Орендна плата за землю.
2. Форма орендної плати.
3. Зміна орендної плати.
Література: [2; 7; 13; 14].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12.
Тема 12. Права і обов’язки орендарів.
Мета: засвоїти ключові права та обов’язки орендарів.
Питання для обговорення:
1. Права та обов’язки орендодавця.
2. Права та обов’язки орендаря.
3. Витрати орендаря, пов’язані з використанням нерухомого майна.
Література: [4; 5; 7; 9; 12; 13].
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13.
Тема 13. Захист прав власників та орендарів
Мета: оволодіти методикою і принципами захисту прав власників та
орендарів.
Питання для обговорення:
1. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку.
2. Відшкодування збитків, завданих орендарю.
3. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану орендованої земельної
ділянки.
4. Розгляд спорів, пов’язаних з орендою землі.
5. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором оренди
землі.
Література: [4; 5; 9; 10; 13; 15].

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
(КПІЗ)
Комплексне практичне індивідуальне завдання студента (КПІЗ) є видом
позааудиторної самостійної роботи студента навчально-дослідницького
характеру, яке виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної
дисципліни «Реєстрація прав власності й оренди» і завершується разом із
складанням підсумкового іспиту із даної дисципліни. Теоретико-практична
робота в межах навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі
знань, умінь і навичок, одержаних в процесі лекційних та практичних занять,
охоплює всі теми та зміст навчального курсу в цілому.
Мета: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація,
поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань
студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.
Завершене КПІЗ подається у вигляді скріпленого документу (зшитих
аркушів паперу формату А4) з титульною сторінкою та внутрішнім наповненням
змісту завдання. КПІЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної
дисципліни. Оцінка за КПІЗ виставляється на основі попереднього ознайомлення
викладача зі змістом КПІЗ і захистом завдання шляхом усного звіту студента про
виконану роботу.
КПІЗ оформляється у відповідності із встановленими вимогами. При
виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп’ютерну
техніку. Кожне КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою.
Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни
«Реєстрація прав власності й оренди» виконується самостійно кожним студентом.
7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Перелік питань для самостійного опрацювання з дисципліни «Реєстрація
прав власності й оренди»:
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тематика
Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав.
Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що
були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на
територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до
законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку.
Правові засади оренди землі.
Орендодавці землі.
Орендарі землі.
Суборенда земельних ділянок.
Особливості набуття і реалізації права оренди на земельні ділянки,
розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення.
Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди.
Форма договору оренди землі.
Умови договору оренди землі.
Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання.

8. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ

Організація і проведення тренінгу
Тренінг (англ. training) – це запланований процес модифікації (зміни)
відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття
навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді
діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. to train – виховувати,
навчати) – комплекс вправ для тренування в чому-небудь. Тренування – система
підготовки організму людини з метою пристосування його до підвищених вимог і
складних умов роботи й життя.
Порядок проведення тренінгу
1.
Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з
темою тренінгового заняття.
2.
Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у
колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття.
Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків
документів.
3.
Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у
групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття.
4.
Підведення підсумків. Обговорюється результати виконаних
завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові
заняття.
9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
У процесі вивчення дисципліни «Реєстрація прав власності й оренди»
використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування
результатів навчання:
 поточне опитування;
 залікове модульне тестування та опитування;
 розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
 презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
 оцінювання результатів КПІЗ;
 студентські презентації та виступи на наукових заходах;
 розрахункові роботи;
 ректорська контрольна робота;
 інші види індивідуальних та групових завдань.

10. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) навчальної дисципліни
“Реєстрація прав власності й оренди” визначається як середньозважена величина,
в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту,%:
Заліковий
модуль 1

Заліковий модуль 2
(ректорська контрольна
робота

30%

40 %

Заліковий модуль 3
(підсумкова оцінка за КПІЗ
враховуючи поточне
опитування)
30 %

Шкала оцінок:
За шкалою Університету
90-100
85-89
75-84
65-74
60-64
35-59

1-34

За національною шкалою
відмінно
добре
задовільно

незадовільно

За шкалою ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FХ (незадовільно з
можливістю повторного
складання)
F (незадовільно з
обов’язковим повторним
курсом)

11. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА
ДИСЦИПЛІНА
1
2

3
4

Найменування
Номер теми
Проектор ViewSonic PJ 7223 (1 шт.)
1–13
Підключення до комп’ютера на процесорі Intel Celeron CPU G540
1–13
(2,5 GHz RAM 2Gb, HDD 500 Gb). Монітор Philips 193vV5LSB2
(1 шт.)
Базове програмне забезпечення: ОС Windows 10 – згідно ліцензії
1–13
Microsoft IT Academy та Microsoft DreamSpark for Students
Програмне забезпечення базових інформаційних технологій: MS
1–13
Office, телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Firefox)
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