




2 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРА В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 126 – ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ 

2.1 Загальна інформація 

Складові Опис 
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Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій, 

кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 

Повна назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр з інформаційних систем та технологій 

 

Обсяг освітньої 

програми 

- на базі повної загальної середньої освіти з терміном 

навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС (4 роки 

навчання); 

- на базі повної загальної середньої освіти з терміном 

навчання 12 років становить 240 кредитів ЄКТС (4 роки 

навчання); 

- на базі молодшого бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС 

(2 роки навчання) 

Наявність 

акредитації 

Відсутня 

Рівень вищої 

освіти 

Бакалавр з інформаційних систем та технологій 

Передумови Повна загальна середня освіта. Без обмежень доступу до 

навчання. Умови вступу визначаються "Правилами прийому до 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 
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Макарова", затвердженими Вченою радою. 

Мова(и) 

викладання 

Українська, англійська (окремі дисципліни) 

2.2 Характеристика освітньо-професійної програми 

Складові Опис 
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А Мета освітньо-професійної програми 

Мета Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоздатного бакалавра з інформаційних систем 

та технологій, який успішно виконав освітню програму 

та здатний розв’язувати типові спеціалізовані задачі в 

професійній діяльності та/або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів 

інформаційних систем та технологій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

В Характеристики програми 

Опис предметної 

області 

Галузь знань 12 – Інформаційні технології  

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

Об’єкти вивчення: теоретичні і методологічні основи 

та інструментальні засоби створення і використання 

інформаційних технологій та систем (ІСТ) у різних 

галузях людської діяльності, національної економіки та 

виробництва; критерії оцінювання і методи 

забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, 

живучості ІСТ, а також принципів оптимізації, моделей 

і методів прийняття рішення при створенні ІСТ 

різноманітного призначення. 

Мета навчання: формування та розвиток загальних і 

професійних компетентностей з ІСТ, що сприяють 
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соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку 

праці; отримання вищої професійної освіти для 

розробки, впровадження й дослідження ІСТ. 

Теоретичний зміст включає поняття та принципи 

(вищої і прикладної математики, програмування, 

комп’ютерного та математичного моделювання, 

інтелектуальної обробки даних, системного аналізу і 

проектування, інформаційного менеджменту, системної 

інтеграції і адміністрування, управління ІТ-проектами, 

архітектури підприємств та IT-інфраструктура), які 

забезпечують набуття випускником відповідних 

компетентностей. 

Методи, методики, підходи та технології: 

фундаментальних та прикладних наук, математичного 

та комп’ютерного моделювання, професійних 

прикладних програм, сучасних мов програмування, 

інших суміжних галузей, у яких використовуються ІСТ. 

Інструменти та обладнання: комп’ютерна техніка, 

контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні 

комплекси та засоби, мережне обладнання тощо 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Професійна діяльність в області інформаційних систем 

та технологій 

Особливості та 

відмінності 

 

Програма акцентована на проведені досліджень в галузі 

інформаційних систем та технологій з урахуванням 

потреб суднобудівних, машинобудівних та IT-

підприємств Миколаївщини. 

За останні роки на кафедрах ІУСТ та ПЗАС особливо 

визначаються напрямки наукових досліджень: 
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- прикладний системний аналіз та інформаційні 

технології; 

- застосування методів математичного 

моделювання стохастичних систем в інформаційних 

технологіях; 

- інформаційні технології у галузі управління 

проектами та розвитку виробництва; 

- управління інноваційними проектами та 

інтелектуальний аналіз даних; 

- інформаційні управляючі системи автоматизації 

проектних робіт; 

- організація та впровадження інтегрованих 

комп’ютерних виробництв; 

- інформаційні технології управління навчальним 

процесом; 

- управління життєвим циклом виробів; 

- організація і управління віртуальними 

підприємствами; 

- математичне моделювання в кораблебудуванні; 

математичне моделювання технічних систем; 

- геометричне моделювання об'ємних компресорів. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

Професійні права Право професійної діяльності відповідно до отриманої 

кваліфікації. 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 

роботу за згідно Національного класифікатора України:  

2 Професіонали 

21 Професіонали в галузі фізичних, 

математичних та технічних наук 

213 Професіонали в галузі обчислень 

(комп'ютеризації) 
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2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 

2131.2 Розробники обчислювальних систем 

2132 Професіонали в галузі програмування 

2132.2 Розробники комп'ютерних програм 

2139 Професіонали в інших галузях обчислень 

(комп'ютеризації) 

2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень 

312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної 

техніки 

3121 Фахівець з інформаційних технологій 

3114 Фахівець інфокомунікацій 

Продовження освіти 

(академічні права) 

Навчання впродовж життя для вдосконалення в 

професійної діяльності. Мають право продовжити 

навчання за освітньо-професійною або освітньо-

науковою програмою ступеня магістра. 

D Стиль та методика викладання 

Підходи до викладання 

та навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-

творчий та праксіологічний підходи; 

Лекції, лабораторні заняття, семінари, практичні 

заняття, самостійна робота з підручниками та в мережі 

Internet, консультації, підготовка кваліфікаційних 

(дипломних) робіт, проходження практик. 

Форми контролю Усне та письмове опитування, тестові завдання, курсова 

робота, лабораторні звіти, презентації, звіти з практики, 

кваліфікаційна (дипломна) робота тощо. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в області ІСТ або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і характеризується 
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комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

Соціально-особистісні (ЗКО) 

ЗКО01. Здатність спілкуватися, читати, писати 

українською та іноземною мовами 

ЗКО02. Здатність працювати в команді та особисто. 

ЗКО03. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗКО04. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗКО05. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

ЗКО06. Здатність щодо здійснення безпечної діяльності 

 

Системні компетентності (ЗКС) 

ЗКС07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу на відповідних рівнях. 

ЗКС08. Знання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності 

ЗКС09. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

 

Інструментальні компетентності (ЗКІ) 

ЗКІ10. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

ЗКІ11. Здатність до пошуку, оброблення та 

узагальнення інформації з різних джерел 

ЗКІ12. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗКІ13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 
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Природничо-наукові (ЗКП) 

ЗКП14.  Здатність застосовувати ґрунтовні знання 

основних розділів вищої математики,  теорії 

ймовірностей та матема¬тичної статистики в обсязі, 

необхідному для користування математичним апаратом 

та методами зі спеціальності ІСТ 

ЗКП15. Здатність використовувати знання з основних 

фундаментальних, природничих та загально-інженерних 

дисциплін, а також системного аналізу, моделювання 

систем, теорії алгоритмів та дискретної математики при 

розв’язанні типових задач, проектуванні та 

використанні ІСТ 

ЗКП16. Здатність до інтелектуального багатовимірного 

аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної 

обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі 

розв’язання прикладних задач  

ЗКП17. Здатність здійснювати формалізований опис 

задач дослідження операцій в організаційно-технічних і 

соціально-економічних системах різного призначення, 

визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі 

оптимального вибору  управління з урахуванням змін 

параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси 

управління в системах різного призначення та рівня 

ієрархії. 

ЗКП18. Здатність розробляти алгоритми та програми в 

процедурній та об’єктно-орієнтованій парадигмах. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

Проектно-технологічна діяльність (СКП) 

СКП19. Здатність аналізувати об’єкт проектування 

та предметну область 

СКП20. Володіння навчально-методичними 
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основами і стандартами у області ІСТ, уміння їх 

застосовувати при розробці функціональних 

профілів ІСТ, при побудові та інтеграції систем, 

продуктів і сервісів ІСТ 

СКП21. Здатність до проектування системного, 

комунікаційного і прикладного програмного 

забезпечення, технічних засобів та комунікаційних 

й інформаційних технологій, мереж та систем 

СКП22. Здатність розробляти засоби реалізації ІСТ 

(методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні й 

програмні) 

СКП23. Здатність розробляти, налагоджувати та 

вдосконалювати програмне забезпечення 

комп’ютерно-інтегрованих систем. 

СКП24. Здатність використовувати сучасні 

технології проектування в розробці алгоритмічного 

та програмного забезпечення ІСТ 

СКП25. Здатність застосовувати, впроваджувати та 

експлуатувати сучасні ІСТ (виробничі, підтримки 

прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних) 

у різних галузях людської діяльності, національної 

економіки та виробництва 

СКП26. Здатність вибирати, аналізувати, розгортати 

та адмініструвати сучасні операційні системи 

СКП27. Здатність реалізовувати високопродуктивні 

обчислення на основі технологій паралельних і 

розподілених обчислень при розробці 

інформаційних систем 

СКП28. Здатність використовувати комп'ютерну 
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графіку при розробленні дизайну сайтів, 

геометричного моделювання, розробки анімацій. 

СКП29. Здатність використовувати основи 

організації комп'ютера при розв'язанні професійних 

задач 

СКП30. Здатність застосовувати методи та засоби 

забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та 

експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 

захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури 

СКП31. Здатність застосовувати технології 

комп'ютерного проектування при розв'язанні 

професійних задач 

СКП32. Здатність проектувати та розробляти 

клієнтську та серверну частини веб-застосування. 

СКП33. Здатність реалізовувати мобільно-

орієнтовані розробки програмного забезпечення та 

їх застосування в корпоративних ІС 

СКП34. Здатність розробляти та застосовувати 

фундаментальні структури даних під час 

програмної реалізації алгоритмів професійних задач 

 

Виробничо-технологічна діяльність (СКВ) 

СКВ35. Здатність проводити оцінку виробничих і 

невиробничих витрат на забезпечення якості об'єкта 

проектування, розробляти бізнес-рішення та 

оцінювати нові технологічні пропозиції 

СКВ36. Вибирати, проектувати, розгортати, 

інтегрувати, управляти, адмініструвати та 
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супроводжувати застосування комунікаційних 

мереж, сервісів та інфраструктури організації 

 

Організаційно-управлінська діяльність (СКО) 

СКО37. Здатність здійснювати організацію робочих 

місць, їх технічне оснащення, розміщення 

комп'ютерного устаткування, використання 

організаційних, технічних, алгоритмічних та інших 

методів організаційно-управлінської діяльності. 

СКО38. Здатність формулювати та коректно 

ставити завдання та керувати молодшим технічним 

персоналом; пов'язувати технічні та управлінські 

підрозділи організації, а також брати активну участь 

в навчанні користувачів 

 

Навчально-дослідна (інноваційна) діяльність 

(СКН) 

СКН39. Здатність розробляти та використовувати 

методи та математичні і комп’ютерні моделі 

фундаментальних і прикладних дисциплін для обробки, 

аналізу, синтезу та оптимізації результатів професійної 

діяльності, використовуючи методи формального опису 

систем 

СКН40. Здатність розуміти, розгортати, організовувати, 

управляти та користуватися сучасними навчально-

дослідницькими ІСТ (у тому числі, що базуються на 

використанні Інтернету), інформаційними та 

комунікаційними технологіями 

СКН41. Здатність проводити обчислювальні 

експерименти, зіставляти результати 
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експериментальних даних і отриманих рішень та 

оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів, статей і 

доповідей на науково-технічних конференціях 

СКН42. Здатність формувати нові 

конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах 

(стартапах) 

F Програмні результати навчання 

Нормативний зміст 

підготовки (ПР) 

ПР 1. Застосовувати ґрунтовні знання основних 

розділів вищої математики (лінійна та векторна алгебри, 

диференціальне числення, інтегральне числення, 

функції багатьох змінних, ряди, диференціальні 

рівняння для функції однієї та багатьох змінних, 

операційне числення, теорія ймовірностей та 

математична статистика) в обсязі, необхідному для 

користування математичним апаратом та методами зі 

спеціальності ІСТ. 

ПР 2. Застосовувати основні фундаментальні та 

природничі знання, знання системного аналізу та 

технологій моделювання, стандартних алгоритмів та 

дискретного аналізу при розв’язанні типових задач, 

проектуванні та використанні ІСТ. 

ПР 3. Використовувати: базові знання інформатики й 

сучасних ІСТ; навички програмування та застосування 

програмних засобів, безпечної роботи в комп'ютерних 

мережах; уміння створювати бази даних; інтернет-

ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми 

та комп’ютерні програми на мовах високого рівня та із 

застосуванням технологій об’єктно-орієнтованого 

програмування для реалізації задач проектування та 

використання ІСТ. 
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ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів 

проектування та обґрунтовувати вибір структури, 

алгоритмів та способів циркулювання інформації в ІСТ.  

ПР 5. Аргументувати вибір програмних та технічних 

засобів для створення ІСТ на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; 

мати навички налагодження та тестування програмних і 

технічних засобів ІСТ. 

ПР 6. Демонструвати знання сучасного рівня новітніх 

технологій ІСТ з метою їх запровадження у професійної 

діяльності. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної структури та 

розробляти відповідне програмне забезпечення, що 

входить до складу ІСТ. 

ПР 8. Застосовувати базові знання зі змісту і правил 

оформлення проектних матеріалів ІСТ, знати склад та 

послідовність виконання проектних робіт з 

урахуванням вимог відповідних нормативно-правових 

документів. 

ПР 9. Демонструвати знання і практичні навички 

програмування та використання прикладних і 

спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ для 

розв’язання задач проектування. 

ПР 10. Розуміти і враховувати соціальні, 

екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони 

праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та 

існуючих державних і закордонних стандартів під час 

формування технічних завдань та рішень. 

ПР 11. Демонструвати вміння розробляти техніко-

економічне обґрунтування розроблення ІСТ та вміти 
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оцінювати економічну ефективність їх впровадження. 

Знання (РНЗ) Інтегральні. Концептуальні знання, набуті у процесі 

навчання та професійної діяльності, включаючи певні 

знання сучасних досягнень науки і техніки. 

Критичне осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності. 

РНЗ01. Володіння українською та іноземною мовами в 

обсязі, достатньому для загального та професійного 

спілкування. 

РНЗ02. Знати методики розвитку когнітивних і 

дослідницьких вмінь 

РНЗ03. Знання принципів розвитку інформаційної 

культури 

РНЗ04. Знання загальноприйнятих норм суспільної 

поведінки та суспільної моралі 

РНЗ05. Знати загальні принципи ухвалення 

управлінських рішень. 

РНЗ06. Знання норм професійного та ділового 

спілкування. 

РНЗ07. Знати основні поняття психологічної науки. 

РНЗ08. Знати принципи організації колективної роботи 

РНЗ09.  Знати основні принципи та методи дослідження 

у фізиці на основі механіки, електродинаміки, фізики 

коливань, хвильової оптики; основні характеристики 

електричних та магнітних полів; основні ідеї квантової 

фізики, кванто-оптичних ефектів, відомості  про будову 

атомів та їх квантові властивості. 

РНЗ10. Знати класифікацію інформаційних систем, 

структуру, конфігурацію інформаційних систем, 

загальну характеристику процесу проектування 

інформаційних систем. 
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РНЗ11. Знати концепції інформаційної безпеки та 

методології безпечного програмування, погроз і атак. 

РНЗ12. Знати сучасні тенденції розвитку інформаційних 

і комунікаційних технологій. 

РНЗ 13. Знати принципи систематизації інформації. 

РНЗ14. Знати методи і засоби аналізу обчислювальних 

алгоритмів. 

РНЗ15. Знати методи проектування системного, 

комунікаційного і прикладного програмного 

забезпечення, технічних засобів та комунікаційних й 

інформаційних технологій, мереж та систем 

РНЗ16. Знати методи розробки алгоритмів паралельного 

програмування, технології паралельного 

програмування,  архітектуру високопродуктивних 

розподілених обчислювальних систем, технології 

паралельних обчислень в розподілених системах 

РНЗ17. Знати методи та алгоритми оперативної 

аналітичної обробки та інтелектуального аналізу даних 

для розв’язання професійних задач при аналізі 

поведінки складних систем; програмні інструменти 

підтримки багатовимірного аналізу даних. 

РНЗ18. Знати методи та засоби системного аналізу; 

особливості функціонування об’єктів проектування в 

умовах ІТ-суспільства та глобалізації. 

РНЗ19. Знати методи та математичні і комп’ютерні 

моделі фундаментальних і прикладних дисциплін для 

обробки, аналізу, синтезу та оптимізації результатів 

професійної діяльності, використовуючи методи 

формального опису систем 

РНЗ20. Знати методи, алгоритми, засоби графічного 

динамічного моделювання та анімацій. 
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РНЗ21. Знати методи, технології та засоби 

комп'ютерного проектування. 

РНЗ22. Знати методології  моделювання; методи, 

технології та засоби імітаційного моделювання для 

визначення управлінських рішень; математичних 

моделей технічних об’єктів та процесів керування; 

методи планування та проведення експериментів з 

моделями. 

РНЗ23. Знати мови і технології для проектування та 

розробки  веб-застосувань. 

РНЗ24. Знати об'єктно-орієнтовані мови програмування, 

CASE засоби об’єктного проектування 

РНЗ25. Знати основи алгоритмізації; основні структури 

процедурних мов програмування; об’єктно-

орієнтований підхід до розроблення програмного 

забезпечення. 

РНЗ26. Знати основні економіко-математичні моделі 

операцій; методів розв’язання задач лінійного, 

цілочисельного, нелінійного, стохастичного, 

динамічного програмування,  багатокритеріальних 

задач. 

РНЗ27. Знати основні методи, підходи теорії 

ймовірностей, теорії випадкових процесів та 

математичної статистики; типові закони розподілу 

випадкових величин; загальні методи оброблення 

статистичної інформації (масивів даних). 

РНЗ28. Знати основні поняття архітектури сучасного 

персонального комп'ютера, теорії системного 

програмного забезпечення, принципу дії 

найважливіших компонентів апаратних засобів 

персонального комп'ютера, механізми пересилки і 
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управління інформацією   

РНЗ29. Знати основні поняття та методи математичного 

аналізу, лінійної алгебри; теорії диференційних рівнянь; 

елементів теорії функцій комплексної змінної. 

РНЗ30. Знати основні поняття та методи теорії 

алгоритмів 

РНЗ31. Знати основні поняття теорії баз даних, базові 

принципи адміністрування сучасних систем управління 

базами даних, підходи до оптимізації сучасних систем 

управління базами даних. 

РНЗ32. Знати основні поняття теорії множин, теорії 

відношень, алгебраїчних структур, булевої алгебри, 

комбінаторики, логічного числення та базових 

алгоритмів дискретної математики 

РНЗ33. Знати принципи безпечного проектування ІС а 

ІТ, методи криптографії та безпеки комп’ютерних 

мереж. 

РНЗ34. Знати принципи організації робочих місць з 

урахуванням вимог безпеки життєдіяльності, технічні 

вимоги розміщення комп'ютерного обладнання; 

методики розрахунку оцінки виробничих і 

невиробничих витрат на забезпечення якості об'єкта 

проектування 

РНЗ35. Знати структуру складу і властивості 

інформаційних процесів, систем і технологій, методи 

аналізу інформаційних систем, моделі подання 

проектних рішень, конфігурації інформаційних систем; 

структуру, принципи реалізації і функціонування 

інформаційних технологій, що використовуються при 

створенні інформаційних систем, базові і прикладні 

інформаційні технології, інструментальні засоби 
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інформаційних технологій 

РНЗ36. Знати ядра сучасних інформаційних систем, 

функціональні можливості сучасних операційних 

систем, середовища розроблення системного 

програмного забезпечення. 

РНЗ37. Знати основні методи, підходи та особливості 

проектування та розробки ПЗ для мобільних 

застосувань. 

 

Уміння (РНУ) 

 

Інтегральні. Розв'язання складних спеціалізованих задач 

і проблем у спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування інноваційних 

підходів. 

РНУ01. Аналізувати й оцінювати явища розвитку 

українського суспільства, прогнозувати суспільні 

процеси 

РНУ02. Розуміти та сприймати норми поведінки, 

поважати думки та погляди інших людей. 

РНУ03. Аргументовано відстоювати свою думку 

РНУ04. Підтримувати та зміцнювати фізичне та 

психічне здоров’я, захищати особисте життя. 

РНУ05. Вживати заходи щодо захисту життя людини 

РНУ06. Використовувати отримані знання в 

професійній діяльності та міжособистісному 

спілкуванні. 

РНУ07. Використовувати в практичній діяльності 

правові знання 

РНУ08. Оцінювати логічну коректність міркувань, 

застосовувати логічні принципи побудови гіпотез і їх 
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доказів. 

РНУ09. Аналізувати пізнавальні процеси і 

міжособистісні відносини. 

РНУ10. Організовувати групову та колективну роботу 

РНУ11. Виконувати аналіз функціональних 

можливостей операційних систем та їх вибір. 

РНУ12. Виконувати дослідження рухів тіл та систем; 

розраховувати кола постійного струму; виконувати 

експериментальні дослідження оптичних явищ та 

елементів фізики твердого тіла 

РНУ13. Виконувати передпроектне обстеження об’єкту 

проектування, системний аналіз предметної області; 

декомпозувати об’єкт проектування, оцінювати вплив 

складових та їх взаємозв’язків на ефективність системи; 

здійснювати постановки функціональних задач та 

алгоритмів їх розв’язання. 

РНУ14. Використовувати базові знання інформатики й 

сучасних ІСТ, навички програмування та застосування 

програмних засобів 

РНУ15. Використовувати базові структури процедурної 

парадигми для сучасних мов програмування. 

РНУ16. Використовувати засоби та інструменти 

створення анімаційних візуалізацій об’єктів і процесів 

РНУ17. Застосовувати інформаційні і комунікаційні 

технології для вирішення практичних завдань. 

РНУ18. Сприймати, усвідомлювати та передавати 

інформацію у повному обсязі без спотворення змісту. 

РНУ19. Оцінювати професійні рішення, в т.ч. власні, з 

економічної, екологічної та етичної точки зору. 

РНУ20. Аналізувати та прогнозувати економічну 

ситуацію у галузі. 
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РНУ21. Складати ділові папери та типові у професійній 

діяльності документи. 

РНУ22. Вміти використовувати архітектурні рішення 

при проектуванні систем. 

РНУ23. Застосовувати інформаційні технології при 

проектуванні інформаційних систем 

РНУ24. Використовувати засоби функціонального та 

логічного програмування для сучасних мов 

програмування 

РНУ25. Використовувати знання дискретних структур 

при розв’язанні типових задач, проектуванні та 

використанні ІСТ 

РНУ26. Використовувати існуючі інструментальні 

засоби аналізу даних; виявляти та формалізувати 

практичні задачі, що зводяться до задач Data Mining, 

TextMining; обирати методи їх вирішення та оцінювати 

якість одержуваних рішень; розв’язувати професійні 

задачі з використанням методів класифікації, 

прогнозування, кластерного аналізу, пошуку 

асоціативних правил, а також з використання методів 

статистичного аналізу та теорії ігор 

РНУ27. Використовувати методи захисту інформації 

для забезпечення конфіденційності, цілісності та 

доступності інформації, автентичності, відстежуваності 

та надійності інформації 

РНУ28. Використовувати сучасні середовища 

розроблення програмного забезпечення 

РНУ29. Використовувати теорію ймовірностей та 

математичну статистику для розрахунку та дослідження 

моделей об’єктів комп’ютеризованих систем управління 

та інформаційних систем; виконувати чисельні оцінки 
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параметрів прийнятого закону розподілу випадкових 

величин 

РНУ30. Використовувати технології комп’ютерного 

моделювання для створення та перевірки адекватності 

математичних моделей технічних об’єктів  процесів 

керування;використовувати комп’ютерні технології та 

засоби імітаційного моделювання; планувати та 

проводити експерименти з моделями 

РНУ31. Використовувати технології Нативної та 

Гібридної (Web + Mobile API) розробки для створення 

мобільних застосувань 

РНУ32. Використовувати технології паралельного 

програмування,  архітектуру високопродуктивних 

розподілених обчислювальних систем, технології 

паралельних обчислень в розподілених системах. 

РНУ33. Використовувати фундаментальні структури 

даних, алгоритмічні мови для реалізації 

обчислювальних алгоритмів 

РНУ34. Вміти використовувати методи реляційної 

алгебри для описання структури баз даних, 

адмініструвати сучасні системи управління базами 

даних 

РНУ35. Вміти розробляти засоби передачі та 

оброблення інформації в сучасних локальних та 

глобальних комп’ютерних мережах 

РНУ36. Застосовувати математичні методи підчас 

розв’язання професійних завдань у галузі розроблення 

інформаційних систем. 

РНУ37. Застосовувати методи побудови математичних 

моделей технічних об’єктів та процесів управління. 

РНУ38. Застосовувати методи, технології та 
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інструментальні засоби для  проектування веб-

застосувань 

РНУ39. Розробляти алгоритми та комп’ютерні програми 

на мовах високого рівня та технологій об’єктно-

орієнтованого програмування для реалізації задач 

проектування та використання ІСТ 

РНУ40. Розробляти, аналізувати та застосовувати 

ефективні алгоритми для розв'язання професійних 

завдань в області комп'ютерних наук і інформаційних 

технологій 

РНУ41. Формувати систему критеріїв якості 

управлінських задач; будувати математичні моделі 

проблемних ситуацій; вибирати та застосовувати 

відповідні методи розв’язування задач оптимізації, 

застосовувати програмні засоби для пошуку 

оптимальних рішень задач організаційно-економічного 

управління 

 

Комунікація (РНК) 

 

Інтегральні. Донесення до фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 

галузі професійної діяльності. Здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію. 

РНК01. Використовувати навички ділових комунікацій 

у професійній сфері 

РНК02. Працювати в колективі. 

РНК03. Побудувати логічні і коректні міркування і 

доведення 

РНК04. Здатність з дотриманням етичних норм 

формувати комунікаційну стратегію з колегами, 

соціальними партнерами. 
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Автономія і 

відповідальність (РНА) 

Інтегральні. Управління комплексними діями або 

проектами, відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах, відповідальність за 

професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, 

здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

РНА01. Аналізувати соціально та особистісно значущі 

світоглядні проблеми, приймати рішення на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів 

РНА02. Використовувати елементи самоорганізації 

власної діяльності відповідно до професійних завдань. 

РНА03. Володіння моделями (методами) і засобами 

розробки аналізу обчислювальних алгоритмів. 

РНА04. Знаходити та аналізувати з науково-методичної 

точки зору різні технології, методики, техніки 

РНА05. Володіння моделями (методами) і засобами 

розробки архітектури інформаційних систем; методами 

і засобами подання даних і знань про предметну 

область, методами і засобами аналізу інформаційних 

систем, технологіями реалізації впровадження проекту 

інформаційної системи, методологією використання 

інформаційних технологій при створенні інформаційних 

систем 

 

 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

До проектної групи входять три кандидати наук, 

доценти. 

Гарант освітньої програми, керівник проектної групи – 

кандидат технічних наук, доцент кафедри ІУСТ 

Ажищев В.Ф. має загальний стаж науково-педагогічної 

роботи 34 роки, з яких 25 на керівних посадах: 



1 2 

начальника провідного відділу ц Чорноморську філію 

ЦНДІ "Центр", Першого заступником директора – 

головного конструктором ВАТ НДІ "Центр". 

Член проектної групи, розробник освітньої програми  

Гайда А.Ю. є визнаним професіоналом з досвідом 

практичної роботи за фахом: інженер АСУП 

Суднобудівного заводу імені 61 комунара, начальник 

бюро обчислювального центру Миколаївського 

відділення "Укртелеком". 

Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до 

реалізації освітньо-професійної програми є штатними 

співробітниками НУК, мають підтверджений рівень 

наукової і професійної активності. Кількість викладачів, 

що мають науковий ступінь, вчене звання відповідає 

вимогам. 

 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням відповідає встановленим вимогам. У 

головному навчальному корпусі експлуатуються 2 

локальні мережі, обидві підключені до провайдера 

Internet, ще три локальні мережі з виходом до Internet 

діють у інших корпусах університету. Користування 

Інтернет-мережею безлімітне. 

Для проведення досліджень наявні спеціалізовані 

лабораторії, зокрема нових інформаційних технологій 

та інтегрованих комп’ютеризованих виробництв; 

спеціалізовані учбові аудиторії; комп’ютерні класи; 

методичні кабінети та науково-дослідні бази п'яти філій 

кафедр. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова 
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інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 

відповідає вимогам. 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення. 

Офіційний веб-сайт http://www.nuos.edu.ua містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 

прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного 

забезпечення освітньо-професійної програми викладені 

на освітньому порталі http://education.nuos.edu.ua/ 

Наукова бібліотека НУК сьогодні – це близько 769000 

примірників друкованих видань (400000 в активному 

використанні); 379615 примірників підручників; 94772 

примірників наукової літератури; 195 комплектів 

періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 

2000 примірників; понад 315000 відвідувань читачів; 

біля 570000 книговидач; понад 7000 читачів за єдиним 

читацьким квитком; понад 30000 читачів обслуговує 

бібліотека протягом року всіма структурними 

підрозділами. Віртуальний сервіс бібліотеки 

складається з: електронного каталогу, баз даних (24), 

web-сайту бібліотеки та Регіонального освітньо-

інформаційного порталу бібліотек ВНЗ Миколаївщини, 

спробами впровадження ЕДД та віртуальної довідки. 

Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до 

мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через 

сайт університету: http://lib.nuos.edu.ua. 

Вільний доступ через сайт НУК до баз даних 

періодичних фахових наукових видань (в тому числі, 

англійською мовою) забезпечується: 

– участю бібліотеки університету у консорціумі 

ElibUkr "Електронна бібліотека України: створення 
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Центрів знань в університетах України", що об’єднує 

бібліотеки вищих навчальних закладів, національні 

бібліотеки та інші організації України. Учасникам 

консорціуму ElibUkr надається доступ до БД 

електронних журналів, електронних книг – 

найважливішого ядра світових інформаційних ресурсів, 

що покривають усі галузі знань (наука, техніка, 

медицина, соціальні та гуманітарні науки); 

– входженням бібліотеки університету в асоціацію 

"Інформатіо-Консорціум", що пропонує тестові (тріал) 

доступи для ознайомлення з новими можливостями  

відомих інформаційних електронних провайдерів та до 

нових ресурсів. 

В рамках нового консорційму E-Verum в 2016 р. 

бібліотека НУК приєдналася до  проекту «ТОРНАДО», 

що надає доступ до бібліографічних даних наукових 

статей з престижних періодичних видань, книг та 

матеріалів наукових конференцій із зазначенням 

реальної цитованості цих матеріалів, зокрема існує 

тріал-доступ до таких баз даних та он-лайн утиліт: 

– Web of Science Core Collection: Science Citation 

Index Expanded (1970-2016); Social Science Citation Index 

(1970-2016); Arts and Humanities Citation Index (1975-

2016); Conference Proceedings Citation Index (1990-2016); 

Book Citation Index (2003-2016); 

– Russian Science Citation Index (2002-2016); 

– SciELO Citation Index (1980-2016); 

– Emerging Sources Citation Index (2015-2016); 

– Korean Journal Index (1980-2016); 

– Chinese Science Citation Database (1989-2016); 

– Journal Citation Reports (2004-2014); 
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– Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-

2016); 

– Medline® (1950-2016). 

–  

 Основні компоненти освітньо-професійної програми 

Перелік освітніх 

компонентів 

(дисциплін, практик, 

кваліфікаційних робіт) 

Освітня складова – 240 кредитів. 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Природничо-наукова підготовка 

Вища математика – 15 кедитів 

Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси та 

математична статистика – 3 кредити 

Фізика – 7 кредитів 

Теорія алгоритмів – 6 кредитів 

Моделювання систем – 4 кредити 

Інтелектуальний аналіз даних – 3 кредити 

Системний аналіз – 4 кредити 

Математичні методи дослідження операцій – 5 кредитів 

 

1.2. Базова підготовка 

Безпека життєдіяльності – 2 кредити 

Алгоритмізація та програмування – 11 кредитів 

Проектування інформаційних систем – 8 кредитів 

Інфраструктура інформаційних технологій – 3 кредити 

Комп’ютерні технології статистичної обробки даних та 

прикладна статистика – 4 кредити 

Комп’ютерні мережі – 6 кредитів 

Організація баз даних та знань – 8 кредитів 

Економіка та бізнес – 3 кредити 
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1.3. Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором 

студентів, за вибором ВНЗ) 

Історія України – 3 кредити 

Українська мова (за професійним спрямуванням) – 2 

кредити 

Філософія – 4 кредити 

Іноземна мова – 7 кредитів 

Політологія – 2 кредити 

Фізичне виховання – 0 кредитів (позакредитна 

дисципліна) 

Основи психології – 2 кредити 

Соціологія – 2 кредити 

Основи права – 2 кредити 

Основи екології та екологічна етика – 3 кредити 

Основи охорони праці – 2 кредити 

 

1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки 

Практика з трудового виховання – 2 кредити 

Виробнича практика – 4 кредити 

Переддипломна практика – 2 кредити 

Дипломна робота – 3 кредити 

 

2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Дисципліни професійної та практичної 

підготовки (нормативні) 

Дискретна математика – 6 кредитів 

Аналіз обчислювальних алгоритмів – 4 кредити 

Теорія прийняття рішень – 4 кредити 

Системне програмування та архітектура комп’ютерів –

 3 кредити 

Об'єктно-орієнтоване програмування – 21 кредит 
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Операційні системи – 6 кредитів 

Технології захисту інформації – 4 кредити 

Управління ІТ-проектами – 4 кредити 

Комп'ютерна графіка – 4 кредити 

Технологія розподілених систем та паралельних 

обчислень – 6 кредитів 

WEB-технології та WEB-дизайн – 9 кредитів 

Технології комп'ютерного проектування – 5 кредитів 

Безпека інформаційних систем – 4 кредити 

Розробка мобільного програмного забезпечення та 

безпека мобільних застосувань – 4 кредити 

 

2.2. Вибір ВНЗ 

Вступ до спеціальності – 3 кредити 

Основи організації комп'ютера та мови Assembler – 3 

кредити 

Структури та організація даних в електронно-

обчислювальних машинах – 4 кредити 

Програмне забезпечення розподілених інформаційних 

систем – 4 кредити 

 

2.3. Дисципліни вільного вибору студента 

Дискретні структури – 4 кредити 

Функціональне та логічне програмування – 3 кредити 

Операційні системи UNIX – 3 кредити 

 

Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть 

розпочати навчання за 

цією освітньою 

програмою 

Повна загальна середня освіта, наявність якої 

підтверджено документом державного зразка 
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 Академічна мобільність 

Національна 

академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність в рамках договорів 

про встановлення науково-освітянських відносин для 

задоволення потреб розвитку освіти і науки, укладених 

між НУК та національними ВНЗ. 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну 

мобільність для навчання та проведення досліджень в 

університетах та наукових установах України.  

Кредити, отримані в інших університетах України, 

можуть бути перезараховані відповідно до довідки про 

академічну мобільність. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Міжнародне освітнє та науково-технічне 

співробітництво із закордонними організаціями 

базується на довгострокових угодах про 

співробітництво в освітянській, науково-технічній та 

культурних сферах з іноземними закладами освіти, 

підприємствами та установами. Зокрема, Китайський 

океанологічний університет (КНР), Харбинський 

інженерний університет (КНР), Інститут 

Сторд/Хаунсенд (Норвегія), університет Гліндор 

(Великобританія), Інститут проблем управління імені 

В.А.Трапезнікова РАН (Росія), Японська Асоціація 

управління проектами (Японія). В межах цих угод 

проводяться спільні дослідження, науковий та 

академічний обмін за програмами "One semester 

exchange", "Quota exchange", "PhD exchange" та ін. 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за 

рахунок участі у програмах проекту Еразмус + KA107. 

Індивідуальна академічна мобільність на конкурсній 

основі за програмою ЄС Еразмус Мундус 545653-EM-1-

2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21. 



1 2 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на 

загальних умовах або за індивідуальним графіком 

 

3 ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Складові Опис 
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Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Державна атестація проводиться у формі публічного 

захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

(за наявності) 

У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи 

випускник повинен продемонструвати знання і вміння 

проводити аналіз властивостей об’єкта проектування, 

обґрунтування вибору технічного і програмного 

забезпечення, виконання проектних робіт, розроблення 

прикладного програмного забезпечення, використання 

сучасних ІСТ на всіх стадіях розробки. 

Кваліфікаційна робота передбачає:  

- представлення основних положень роботи у 

пояснювальній записці із оприлюдненням її на 

офіційному веб-сайті ВНЗ та обов'язкову перевірку на 

академічний плагіат; 

- відкриту форму засідання комісії, результат якої є 

ухвалення рішення про присвоєння кваліфікації зі 

спеціальності та видачу диплома бакалавра за 

результатами підсумкової атестації студентів; 

- оголошення в той же день після закінчення захисту 

оцінки кваліфікаційної роботи. 

 

Вимоги до Не передбачено 
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атестаційного/єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

екзамену (екзаменів)  

(за наявності) 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації)  

(за наявності) 

Захист кваліфікаційних (дипломних) робіт проводиться 

на відкритому засіданні перед комісією, склад якої 

затверджується ректором університету, що створюється 

та діє у порядку, визначеному МОН України. 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

Система внутрішнього забезпечення вищим навчальним закладом якості 

вищої освіти складається з таких процедур і заходів, передбачених Законом 

України «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів освіти, науково-педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на 

інформаційних стендах тощо; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

освіти та кваліфікації; 




