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Процес навчання

Canvas – онлайн доступ до 
предметів, де міститься 
детальна інформація по 
кожному з них (оголошення, 
дедлайни, лекції, домашні 
завдання, розклад).

Онлайн пари в Microsoft Teams



УПРАВІЛІННЯ КАТАСТРОФАМИ



КАРТОГРАФІЯ ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ТА 
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ



ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ГЕОФІЗИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ



КАТАСТРОФИ, СУСПІЛЬСТВО І КУЛЬТУРА

Важливо зрозуміти не 
тільки те, як боротися з 
наслідками катастроф, але 
й також причину їх 
винекнення!
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И4 предмета
Есе

2500/4000 слів
Посилання



Kingston University

Дзень Віталій

Михайло Кунинець

Микита Купріков





Навчальні блоки:

●Реляційна модель
●Моделювання бази даних
●Дизайн бази даних
●Нормалізація
●Вступ до SQL
●Управління транзакціями

Курс бази даних:

● Бази даних
● Веб розробка

Бази даних

Курсові роботи:

● Моделювання бази даних
● Нормалізація
● Реляційні зв’язки
● Головна курсова робота



Oracle APEX



Етичний злом

Структура цього модуля базується на фундаментальній етичній 
системі злому, яка зазвичай використовується фахівцями з 
тестування пера. Окрім того, як навчитися користуватися 
багатьма інструментами та техніками, студенти також 
знайомляться з мовою програмування Python як засобом для 
вдосконалення етичних процедур хакерства. 



● Навчальний план і цілі і завдання вашого навчання.  

● Ваші оцінки ; який формат вони беруть (наприклад, практичний тест, портфоліо курсових 

робіт тощо); та важливі терміни.

● Графік навчання та викладання на навчальний рік, тиждень за тижнем у розділі розкладу .

● Списки читання вашої теми . 

Етичний злом

https://canvas.kingston.ac.uk/courses/16381/assignments/syllabus
https://canvas.kingston.ac.uk/courses/16381/pages/assessment-and-feedback-schedule
https://canvas.kingston.ac.uk/courses/16381/pages/schedule-page
https://canvas.kingston.ac.uk/courses/16381/modules


Professional Environments 2

Дотримуючись проектного педагогічного підходу, студенти проведуть 

великий міждисциплінарний проект колективної роботи, складений зі 

списку справжніх виробничих проблем. Досягнення цілей проекту 

вимагатиме від студентів, по-перше, застосування різних методологій 

розвитку, які вони набули на своєму курсі, і, по-друге, розвитку професійних 

навичок в управлінні проектами та роботі в команді.



Цілі

● Підготувати студентів до різноманітних командних ролей над складними проектами

● Розвивати знання та навички управління проектами, необхідні для управління складними проектами

● Надати студентам можливість розвивати навички управління проектами та роботи в команді на 

автентичних клієнтських проектах, створюючи реальні продукти для їх портфоліо

● Залучити студентів до відповідного професійного органу та забезпечити можливості для отримання вже 

професійної підготовки та сертифікації 

Professional Environments 2



Орієнтовні очікування

● Ви можете надіслати запитання співробітникам модуля, наприклад, на адресу m.barnard@kingston.ac.uk . 

Ми відповімо якомога швидше: надішліть електронне повідомлення ще раз, якщо ви вважаєте, що чекаєте 

занадто довго. У своїй відповіді ми скопіюємо всіх інших студентів (на модулі), якщо вважаємо, що це буде 

корисно. 

● Будь ласка, погодьтесь із співробітниками, які беруть участь у модулі, щоб отримати повний відгук про 

вправи та заходи семінару. 

● Ми дамо вам оцінки та відгуки про оцінки (електронне портфоліо, робота в команді, письмовий іспит) 

Professional Environments 2



Комп'ютерні мережі

Мережі
● Мережевий рівень
● Програмний рівень
● Транспортний рівень
● Cisco packet tracer 

екзамен

Операційні 
системи

● Архітектура та 
функціональність операційної 
системи

● Інтерфейс програмування 
програм Windows

● Архітектура додатків 
Windows

● Інтерфейс графічного 
пристрою Windows

● Процеси, потоки та 
планування

● Управління пам'яттю
● Управління файлами



Bright Ideas - щорічний конкурс ідей Кінгстонського університету. Це чудова 
можливість розробити своє резюме та підвищити свою працевлаштування.ЕТАП 1: ПОДАТИ ОНЛАЙН-

ЗАЯВКУ
ЕТАП 2: ВІДВІДУВАТИ 
СПРИНТ СЕСІЇ
ЕТАП 3: ПІТЧ ІДЕЇ

ГРАНД ФІНАЛ І 
ПРИЗИ

- £1,000 учаснику або команді, що посідають перше місце
- £250 учаснику або команді, що посідають друге місце
- £500 People’s Choice Award – на церемонії нагородження всі переможці 
категорії дадуть 1-хвилинний крок, з якого глядачі проголосують за свого 
фаворита.









Незважаючи на всі обмеження, з 
якими ми стикнулися цього року, ми 
змогли відкрити для себе велику 
частинку Великобританії!
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