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Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 
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1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Природничо-наукова підготовка 

ЗКП 14.  Здатність 

застосовувати ґрунтовні знання 

основних розділів вищої 

математики,  теорії 

ймовірностей та математичної 

статистики в обсязі, 

необхідному для користування 

математичним апаратом та 

методами зі спеціальності ІСТ 

РНЗ29. Знати основні поняття 

та методи математичного 

аналізу, лінійної алгебри; теорії 

диференційних рівнянь; 

елементів теорії функцій 

комплексної змінної. 

РНУ36. Застосовувати 

математичні методи підчас 

розв’язання професійних 

завдань у галузі розроблення 

інформаційних систем. 

РНУ37. Застосовувати методи 

побудови математичних 

моделей технічних об’єктів та 

Вища 

математика 
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процесів управління. 

ЗКП 14.  Здатність 

застосовувати ґрунтовні знання 

основних розділів вищої 

математики,  теорії 

ймовірностей та математичної 

статистики в обсязі, 

необхідному для користування 

математичним апаратом та 

методами зі спеціальності ІСТ 

РНЗ 27. Знати основні методи, 

підходи теорії ймовірностей, 

теорії випадкових процесів та 

математичної статистики; 

типові закони розподілу 

випадкових величин; загальні 

методи оброблення 

статистичної інформації 

(масивів даних). 

РНУ 29. Використовувати 

теорію ймовірностей та 

математичну статистику для 

розрахунку та дослідження 

моделей об’єктів 

комп’ютеризованих систем 

управління та інформаційних 

систем; виконувати чисельні 

оцінки параметрів прийнятого 

закону розподілу випадкових 

величин 

Теорія 

ймовірностей, 

ймовірнісні 

процеси та 

математична 

статистика 

ЗКП 15. 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 

РНЗ 09. 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. 

РНУ 12. Виконувати 

дослідження рухів тіл та 

систем; розраховувати кола 

постійного струму; виконувати 

експериментальні дослідження 

оптичних явищ та елементів 

фізики твердого тіла 

Фізика 

ЗКП 15. Здатність 

використовувати знання з 

основних фундаментальних, 

природничих та загально-

інженерних дисциплін, а також 

системного аналізу, 

моделювання систем, теорії 

РНЗ 30. Знати основні поняття 

та методи теорії алгоритмів 

РНУ 40. Розробляти, 

аналізувати та застосовувати 

ефективні алгоритми для 

розв'язання професійних 

завдань в області комп'ютерних 

Теорія 

алгоритмів 
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алгоритмів та дискретної 

математики при розв’язанні 

типових задач, проектуванні та 

використанні ІСТ 

наук і інформаційних 

технологій 

ЗКП 15. 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 

РНЗ 22. 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. 

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 

Моделювання 

систем 

ЗКП 16. Здатність до 

інтелектуального 

багатовимірного аналізу даних 

та їхньої оперативної 

аналітичної обробки з 

візуалізацією результатів 

аналізу в процесі розв’язання 

прикладних задач  

РНЗ 17. 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. 

РНУ 26. 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, 

Інтелектуальний 

аналіз даних 
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кластерного аналізу, пошуку 

асоціативних правил, а також з 

використання методів 

статистичного аналізу та теорії 

ігор 

ЗКП 15. 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 

СКП 19. Здатність аналізувати 

об’єкт проектування та 

предметну область 

РНЗ 18. Знати методи та засоби 

системного аналізу; особливості 

функціонування об’єктів 

проектування в умовах ІТ-

суспільства та глобалізації. 

РНУ 13. 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. 

Системний 

аналіз 

ЗКО 04. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗКП 17. 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. 

РНЗ 02. Знати методики 

розвитку когнітивних і 

дослідницьких вмінь 

РНЗ 26. Знати основні 

економіко-математичні моделі 

операцій; методів розв’язання 

задач лінійного, 

цілочисельного, нелінійного, 

стохастичного, динамічного 

програмування,  

багатокритеріальних задач. 

РНУ. 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 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

1.2. Базова підготовка 

ЗКО 06. Здатність щодо 

здійснення безпечної діяльності 

РНУ 05. Вживати заходи щодо 

захисту життя людини 

Безпека 

життєдіяльності 
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СКО 37. Здатність здійснювати 

організацію робочих місць, їх 

технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного 

устаткування, використання 

організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших 

методів організаційно-

управлінської діяльності 

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 

ЗКП 18. Здатність розробляти 

алгоритми та програми в 

процедурній та об’єктно-

орієнтованій парадигмах 

СКП24. Здатність 

використовувати сучасні 

технології проектування в 

розробці алгоритмічного та 

програмного забезпечення ІСТ 

РНЗ25. Знати основи 

алгоритмізації; основні 

структури процедурних мов 

програмування; об’єктно-

орієнтований підхід до 

розроблення програмного 

забезпечення. 

РНУ15. Використовувати базові 

структури процедурної 

парадигми для сучасних мов 

програмування. 

Алгоритмізація 

та 

програмування 

СКП 19. Здатність аналізувати 

об’єкт проектування та 

предметну область 

СКП 20. Володіння навчально-

методичними основами і 

стандартами у області ІСТ, 

уміння їх застосовувати при 

розробці функціональних 

профілів ІСТ, при побудові та 

інтеграції систем, продуктів і 

сервісів ІСТ 

 

РНУ 22. Вміти використовувати 

архітектурні рішення при 

проектуванні систем. 

РНУ 23. Застосовувати 

інформаційні технології при 

проектуванні інформаційних 

систем 

РНЗ10. Знати класифікацію 

інформаційних систем, 

структуру, конфігурацію 

інформаційних систем, загальну 

характеристику процесу 

проектування інформаційних 

систем. 

Проектування 

інформаційних 

систем 

СКП 23. Здатність розробляти, 

налагоджувати та 

вдосконалювати програмне 

забезпечення комп’ютерно-

інтегрованих систем. 

СКВ 36. Вибирати, 

проектувати, розгортати, 

інтегрувати, управляти, 

адмініструвати та 

супроводжувати застосування 

комунікаційних мереж, сервісів 

та інфраструктури організації 

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 

Інфраструктура 

інформаційних 

технологій 
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систем, базові і прикладні 

інформаційні технології, 

інструментальні засоби 

інформаційних технологій 

СКН 39. 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 фор-

мального опису систем 

РНЗ19. Знати методи та 

математичні і комп’ютерні 

моделі фундаментальних і 

прикладних дисциплін для 

обробки, аналізу, синтезу та 

оптимізації результатів 

професійної діяльності, 

використовуючи методи фор-

мального опису систем 

 

Комп’ютерні 

технології 

статистичної 

обробки даних 

та прикладна 

статистика 

СКП 21. Здатність до 

проектування системного, 

комунікаційного і прикладного 

програмного забезпечення, 

технічних засобів та 

комунікаційних й 

інформаційних технологій, 

мереж та систем 

 

РНУ35. Вміти розробляти 

засоби передачі та оброблення 

інформації в сучасних 

локальних та глобальних 

комп’ютерних мережах 

РНЗ15. Знати методи 

проектування системного, 

комунікаційного і прикладного 

програмного забезпечення, 

технічних засобів та 

комунікаційних й 

інформаційних технологій, 

мереж та систем 

Комп’ютерні 

мережі 

СКП 22. Здатність розробляти 

засоби реалізації ІСТ 

(методичні, інформаційні, 

алгоритмічні, технічні й 

програмні) 

РНЗ31. Знати основні поняття 

теорії баз даних, базові 

принципи адміністрування 

сучасних систем управління 

базами даних, підходи до 

оптимізації сучасних систем 

управління базами даних. 

РНУ. Вміти використовувати 

методи реляційної алгебри для 

описання структури баз даних, 

адмініструвати сучасні системи 

управління базами даних 

Організація баз 

даних та знань 

СКП 25. Здатність 

застосовувати, впроваджувати 

та експлуатувати сучасні ІСТ 

(виробничі, підтримки 

прийняття рішень, 

інтелектуального аналізу 

даних) у різних галузях 

РНУ 19. Оцінювати професійні 

рішення, в т.ч. власні, з 

економічної, екологічної та 

етичної точки зору. 

РНУ 20. Аналізувати та 

прогнозувати економічну 

ситуацію у галузі. 

Економіка та 

бізнес 
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людської діяльності, 

національної економіки та 

виробництва 

ЗКІ 10. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

 

1.3. Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором студентів, за вибором ВНЗ) 

ЗКО 05. Здатність діяти соціа-

льно відповідально та свідомо 

РНУ01. Аналізувати й 

оцінювати явища розвитку 

українського суспільства, 

прогнозувати суспільні процеси 

РНЗ03. Знання принципів 

розвитку інформаційної 

культури 

Історія України 

ЗКО 01. Здатність спілкуватися, 

читати, писати українською та 

іноземною мовами 

РНЗ 1. Володіння українською 

та іноземною мовами в обсязі, 

достатньому для загального та 

професійного спілкування. 

РНЗ 6. Знання норм 

професійного та ділового 

спілкування. 

РНУ 6. Використовувати 

отримані знання в професійній 

діяльності та міжособистісному 

спілкуванні. 

РНК 1. Використовувати 

навички ділових комунікацій у 

професійній сфері 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

ЗКО 5. Здатність діяти 

соціально відповідально та 

свідомо. 

ЗКС 7. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу на відповідних 

рівнях 

 

РНЗ 3. Знання принципів 

розвитку інформаційної 

культури 

РНЗ 2. Знати методик розвитку 

когнітивних і дослідницьких 

вмінь 

РНУ 3. Аргументовано 

відстоювати свою думку 

  

Філософія 

ЗКО 5. Здатність діяти соціа-

льно відповідально та свідомо 

 

РНУ 1. Аналізувати й 

оцінювати явища розвитку 

українського суспільства, 

прогнозувати суспільні процеси 

РНЗ 4. Знання 

загальноприйнятих норм 

суспільної поведінки та 

суспільної моралі 

Політологія 

ЗКО 6. Здатність щодо 

здійснення безпечної діяльності 

РНУ 4. Підтримувати та 

зміцнювати фізичне та психічне 

Фізичне 

виховання 
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здоров’я, захищати особисте 

життя. 

ЗКО 3. Здатність до 

міжособистісної взаємодії. 

ЗКО 2. Здатність працювати в 

команді і особисто 

РНУ 2. Розуміти та сприймати 

норми поведінки, поважати 

думки та погляди інших людей. 

РНЗ 7. Знати основні поняття 

психологічної науки. 

РНЗ 8. Знати принципи 

організації колективної роботи. 

РНУ 9. Аналізувати пізнавальні 

процеси і міжособистісні 

відносини. 

РНУ 10. Організовувати 

групову та колективну роботу. 

РНК 2. Працювати в колективі. 

РНА 2. Використовувати 

елементи самоорганізації 

власної діяльності відповідно 

до професійних завдань 

Основи 

психології 

ЗКО 5. Здатність діяти соціа-

льно відповідально та свідомо 

 

РНУ 1. Аналізувати й 

оцінювати явища розвитку 

українського суспільства, 

прогнозувати суспільні процеси 

РНЗ 4. Знання 

загальноприйнятих норм 

суспільної поведінки та 

суспільної моралі 

Соціологія 

ЗКО 5. Здатність діяти соціа-

льно відповідально та свідомо 

 

РНУ 1. Аналізувати й 

оцінювати явища розвитку 

українського суспільства, 

прогнозувати суспільні процеси 

РНЗ 4. Знання 

загальноприйнятих норм 

суспільної поведінки та 

суспільної моралі 

РНУ 7. Використовувати в 

практичній діяльності правові 

знання 

Основи права 

ЗКО 5. Здатність діяти соціа-

льно відповідально та свідомо 

ЗКІ 11. Здатність до пошуку, 

оброблення та узагальнення 

інформації з різних джерел 

 

РНЗ 4. Загальноприйнятих норм 

суспільної поведінки та 

суспільної моралі 

РНУ 19. Оцінювати професійні 

рішення, в т.ч. власні, з 

економічної, екологічної та 

етичної точки зору. 

Основи екології 

та екологічна 

етика 

ЗКО 6. Здатність щодо РНЗ. Знати принципи Основи охорони 
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здійснення безпечної діяльності 

СКО 37. Здатність здійснювати 

організацію робочих місць, їх 

технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного 

устаткування, використання 

організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших 

методів організаційно-

управлінської діяльності 

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 

праці 

1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки 

ЗКО 5. Здатність діяти соціа-

льно відповідально та свідомо 

РНК 2. Працювати в колективі. Практика з 

трудового 

виховання 

ЗКО 2. Здатність працювати в 

команді і особисто. 

ЗКІ 10. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗКІ 11. Здатність до пошуку, 

оброблення та узагальнення 

інформації з різних джерел. 

ЗКІ 12. Здатність розробляти та 

управляти проектами. 

ЗКІ 13. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗКС 7. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу на відповідних 

рівнях. 

СКН 41. Здатність проводити 

обчислювальні експерименти, 

зіставляти результати 

експериментальних даних і 

отриманих рішень та 

оформляти отримані робочі 

результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних 

звітів, статей і доповідей на 

науково-технічних 

конференціях 

РНЗ 12. Знати сучасні тенденції 

розвитку інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

РНЗ 13. Знати принципи 

систематизації інформації. 

РНА 2. Використовувати 

елементи самоорганізації 

власної діяльності відповідно 

до професійних завдань. 

РНУ 17. Застосовувати 

інформаційні і комунікаційні 

технології для вирішення 

практичних завдань. 

РНУ 18. Сприймати, 

усвідомлювати та передавати 

інформацію у повному обсязі 

без спотворення змісту. 

РНУ 19. Оцінювати професійні 

рішення, в т.ч. власні, з 

економічної, екологічної та 

етичної точки зору. 

РНУ 20. Аналізувати та 

прогнозувати економічну 

ситуацію у галузі. 

РНУ 21. Складати ділові папери 

та типові у професійній 

діяльності документи. 

РНА 4. Знаходити та 

аналізувати з науково-

методичної точки зору різні 

технології, методики, техніки 

Виробнича 

практика 

Переддипломна 

практика 

Дипломна 

робота 

2. Цикл професійної підготовки 
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2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки (нормативні) 

ЗКО 4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ЗКП 15. 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 

РНУ 8. Оцінювати логічну 

коректність міркувань, 

застосовувати логічні принципи 

побудови гіпотез і їх доказів. 

РНК 3. Побудувати логічні і 

коректні міркування і 

доведення 

РНЗ32. Знати основні поняття 

теорії множин, теорії 

відношень, алгебраїчних 

структур, булевої алгебри, 

комбінаторики, логічного 

числення та базових алгоритмів 

дискретної математики 

Дискретна 

математика 

ЗКП 15. 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 

СКП 24. Здатність 

використовувати сучасні 

технології проектування в 

розробці алгоритмічного та 

програмного забезпечення ІСТ 

РНЗ14. Знати методи в засоби 

аналізу обчислювальних 

алгоритмів. 

РНУ23. Застосовувати 

інформаційні технології при 

проектуванні інформаційних 

систем 

РНА03. Володіння моделями 

(методами) і засобами розробки 

аналізу обчислювальних 

алгоритмів. 

Аналіз 

обчислювальних 

алгоритмів 

ЗКО 3. Здатність до 

міжособистісної взаємодії. 

ЗКО 2. Здатність працювати в 

команді і особисто 

СКВ 35. Здатність проводити 

оцінку виробничих і 

невиробничих витрат на 

забезпечення якості об'єкта 

проектування, розробляти 

бізнес-рішення та оцінювати 

нові технологічні пропозиції 

РНЗ 5. Знати загальні принципи 

ухвалення управлінських 

рішень. 

РНА 01. Аналізувати соціально 

та особистісно значущі 

світоглядні проблеми, приймати 

рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів 

 

Теорія 

прийняття 

рішень 

СКП 24. Здатність 

використовувати сучасні 

технології проектування в 

розробці алгоритмічного та 

РНЗ28. Знати основні поняття 

архітектури сучасного 

персонального комп'ютера, 

теорії системного програмного 

Системне 

програмування 

та архітектура 

комп’ютерів 
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програмного забезпечення ІСТ забезпечення, принципу дії 

найважливіших компонентів 

апаратних засобів 

персонального комп'ютера, 

механізми пересилки і 

управління інформацією   

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 

ЗКП 18. Здатність розробляти 

алгоритми та програми в 

процедурній та об’єктно-

орієнтованій парадигмах 

СКП 24. Здатність 

використовувати сучасні 

технології проектування в 

розробці алгоритмічного та 

програмного забезпечення ІСТ 

 

РНЗ24. Знати об'єктно-

орієнтовані мови 

програмування, CASE засоби 

об’єктного проектування 

РНУ39. Розробляти алгоритми 

та комп’ютерні програми на 

мовах високого рівня та 

технологій об’єктно-

орієнтованого програмування 

для реалізації задач 

проектування та використання 

ІСТ 

Об'єктно-

орієнтоване 

програмування 

СКП26. Здатність вибирати, 

аналізувати, розгортати та 

адмініструвати сучасні 

операційні системи 

РНЗ36. Знати ядра сучасних 

інформаційних систем, 

функціональні можливості 

сучасних операційних систем, 

середовища розроблення 

системного програмного 

забезпечення. 

РНУ11. Виконувати аналіз 

функціональних можливостей 

операційних систем та їх вибір. 

Операційні 

системи 

СКП30. Здатність 

застосовувати методи та засоби 

забезпечення інформаційної 

безпеки, розробляти та 

РНЗ11. Знати концепції 

інформаційної безпеки та 

методології безпечного 

програмування, погроз і атак. 

Технології 

захисту 

інформації 
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експлуатувати спеціальне 

програмне забезпечення 

захисту інформаційних 

ресурсів об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури 

РНУ27. Використовувати 

методи захисту інформації для 

забезпечення конфіденційності, 

цілісності та доступності 

інформації, автентичності, 

відстежуваності та надійності 

інформації 

ЗКО 2. Здатність працювати в 

команді та особисто. 

ЗКІ 12. Здатність розробляти та 

управляти проектами 

СКН 46. Здатність формувати 

нові конкурентоспроможні ідеї 

й реалізовувати їх у проектах 

(стартапах) 

РНЗ 8. Знати принципи 

організації колективної роботи 

РНЗ 5. Знати загальні принципи 

ухвалення управлінських 

рішень. 

РНУ 10. Організовувати 

групову та колективну роботу 

Управління ІТ-

проектами 

СКП28. Здатність 

використовувати комп'ютерну 

графіку при розробленні 

дизайну сайтів, геометричного 

моделювання, розробки 

анімацій. 

РНЗ20. Знати методи, 

алгоритми, засоби графічного 

динамічного моделювання та 

анімацій. 

РНУ16. Використовувати 

засоби та інструменти 

створення анімаційних 

візуалізацій об’єктів і процесів 

Комп'ютерна 

графіка 

СКН 40. Здатність розуміти, 

розгортати, організовувати, 

управляти та користуватися 

сучасними навчально-

дослідницькими ІСТ (у тому 

числі, що базуються на 

використанні Інтернету), 

інформаційними та 

комунікаційними технологіями 

РНЗ16. Знати методи розробки 

алгоритмів паралельного 

програмування, технології 

паралельного програмування,  

архітектуру 

високопродуктивних 

розподілених обчислювальних 

систем, технології паралельних 

обчислень в розподілених 

системах 

Технологія 

розподілених 

систем та 

паралельних 

обчислень 

СКП32. Здатність проектувати 

та розробляти клієнтську та 

серверну частини веб-

застосування. 

 

РНЗ23. Знати мови і технології 

для проектування та розробки  

веб-застосувань. 

РНУ38. Застосовувати методи, 

технології та інструментальні 

засоби для  проектування веб-

застосувань 

WEB-технології 

та WEB-дизайн 

СКП31. Здатність 

застосовувати технології 

комп'ютерного проектування 

при розв'язанні професійних 

задач 

РНЗ21. Знати методи, 

технології та засоби 

комп'ютерного проектування. 

Технології 

комп'ютерного 

проектування  

СКП30. Здатність РНЗ33. Знати принципи Безпека 
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застосовувати методи та засоби 

забезпечення інформаційної 

безпеки, розробляти та 

експлуатувати спеціальне 

програмне забезпечення 

захисту інформаційних 

ресурсів об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури 

безпечного проектування ІС а 

ІТ, методи криптографії та 

безпеки комп’ютерних мереж. 

РНУ27. Використовувати 

методи захисту інформації для 

забезпечення конфіденційності, 

цілісності та доступності 

інформації, автентичності, 

відстежуваності та надійності 

інформації 

інформаційних 

систем 

СКП33. Здатність 

реалізовувати мобільно-

орієнтовані розробки 

програмного забезпечення та їх 

застосування в корпоративних 

ІС 

РНЗ37. Знати основні методи, 

підходи та особливості 

проектування та розробки ПЗ 

для мобільних застосувань. 

РНУ31. Використовувати 

технології Нативної та 

Гібридної (Web + Mobile API) 

розробки для створення 

мобільних застосувань 

Розробка 

мобільного 

програмного 

забезпечення та 

безпека 

мобільних 

застосувань 

2.2. Вибір ВНЗ 

ЗКС 9. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

РНУ14. Використовувати базові 

знання інформатики й сучасних 

ІСТ, навички програмування та 

застосування програмних 

засобів 

Вступ до 

спеціальності 

СКП29. Здатність 

використовувати основи 

організації комп'ютера при 

розв'язанні професійних задач 

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 

управління інформацією 

Основи 

організації 

комп'ютера та 

мови Assembler 

СКП34. Здатність розробляти 

та застосовувати 

фундаментальні структури 

даних під час програмної 

реалізації алгоритмів 

професійних задач 

РНУ33. Використовувати 

фундаментальні структури 

даних, алгоритмічні мови для 

реалізації обчислювальних 

алгоритмів 

Структури та 

організація 

даних в 

електронно-

обчислювальних 

машинах 

СКП37 Здатність реалізовувати 

високопродуктивні обчислення 

на основі технологій 

паралельних і розподілених 

обчислень при розробці 

РНУ32. Використовувати 

технології паралельного 

програмування,  архітектуру 

високопродуктивних 

розподілених обчислювальних 

Програмне 

забезпечення 

розподілених 

інформаційних 

систем 




