


I ПРЕАМБУЛА 

 

1. Розроблено проектною групою Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова. 

 

2. Схвалено рішенням Вченої Ради (протокол №    від "   "        2018 р.) 

 

3. Затверджено ректором Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

 

4. Розробники стандарту: 

Приходько Сергій Борисович – гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного 

забезпечення автоматизованих систем; 

Фаріонова Тетяна Анатоліївна – член проектної групи, кандидат технічних 

наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та 

управління проектами; 

Устенко Ірина Валеріївна – член проектної групи, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем. 

 

Освітньо-професійна програма "Інженерія програмного забезпечення" 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

121 - "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 - "Інформаційні 

технології" розроблена відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 

01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій" від 30.12.2015 р. № 1187, "Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" від 

20.12.2015 р., методичних рекомендацій "Розроблення освітніх програм. Методичні 

рекомендації" (2014 р.), методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України 

протокол від 29.03.2016 р. № 3. 



Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до 

навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття освітньо-професійного ступеня магістра, перелік 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний 

зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 

вимоги до контролю якості вищої освіти. 



II ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Складові Опис 
 

1 2 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Ступінь вищої освіти Магістр 
Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення 
Освітньо-професійна 
програма 

Інженерія програмного забезпечення 

Освітня кваліфікація Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 
Кваліфікація в дипломі Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 
Опис предметної області Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності: 

проектування та реалізація сучасних систем 
автоматизації, паралельні та розподілені системи, 
корпоративні мережні системи, системи тривимірного 
моделювання, наукові дослідження в галузі 
інформаційних технологій. 
Цілі навчання: 
підготовка висококваліфікованого, 
конкурентоздатного магістра в галузі інформаційних 
технологій зі спеціальності "Інженерія програмного 
забезпечення" спеціалізації "Інженерія програмного 
забезпечення" для науково-дослідної та проектно-
технологічної роботи,  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 інженерії програмного забезпечення і 
характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов. 
Теоретичний зміст предметної області: 
теорія і практика конструювання ПЗ, включаючи 
аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та 
проектування ПЗ, верифікація, тестування, еволюція 
ПЗ, менеджмент програмних проектів та робота в 
командах програмістів. Ґрунтовні знання та практичні 
навики з проектування складних програмних систем, 
об’єктно-орієнтованих технологій проектування і 
програмування. Концептуальна основа діяльності 
визначається необхідністю розвитку наукового та 
освітнього напрямів, що орієнтовані на підготовку 
висококваліфікованих фахівців з проектування, 
розробки та тестування програмного забезпечення. 
Методи, методики та технології: 
евристичні, формальні, прототипування; математичні 
та комп’ютерні моделі, методи та алгоритми 
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розв’язання теоретичних і прикладних задач, що 
виникають при розробці програмного забезпечення; 
сучасні технології і мови програмування (в тому числі 
спеціалізовані); методи збору, аналізу та консолідації 
розподіленої інформації; технології та методи 
проектування, розробки та забезпечення якості 
програмного забезпечення; методи комп’ютерної 
графіки та технології візуалізації даних; технології 
інженерії знань; інформаційної безпеки, проектної, 
організаційної та управлінської діяльності. 
Інструменти та обладнання: 
комп’ютерна техніка, технічні засоби, програмно-
технічні комплекси, мережеве обладнання, тощо; 
робота з вимогами, проектування, конструювання, 
тестування, супровід, забезпечення якості програмного 
забезпечення; CASE-технології моделювання та 
проектування; розподілені обчислювальні системи; 
комп’ютерні мережі; системи управління базами 
даних, операційні системи, тощо. 
Основні дисципліни: 
− філософські проблеми наукового пізнання; 
− математичне моделювання систем і процесів та 
методи оптимізації; 

− організація обчислювальних процесів і систем; 
− способи і засоби передачи інформації в 
комп'ютерних системах; 

− проектування систем штучного інтелекту; 
− практикум з розробки проектів програмного 
забезпечення; 

− теорія прийняття рішень в задачах контролю і 
управління; 

− інформаційні системи і технології в обліку; 
− інструментальні засоби операційної системи UNIX. 

Академічні права 
випускників 

Випускники мають право продовжити навчання за 
програмою третього (освітньо-наукового) рівня 

Працевлаштування 
випускників 

Професійна діяльність як фахівця з розробки 
математичного, інформаційного та програмного 
забезпечення інформаційних систем, у галузі 
інформаційних технологій, а також адміністратора баз 
даних і систем. 
Випускники можуть працювати за професіями згідно з 
Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 
2 Професіонали 
21 Професіонали в галузі фізичних, математичних 
та технічних наук 
213 Професіонали в галузі обчислень 
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(комп'ютеризації) 
2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 
2131.2 Розробники обчислювальних систем 
2131.2 Аналітик з програмного забезпечення та 
мультимедіа 
2131.2 Адміністратор бази даних 
2131.2 Адміністратор даних 
2131.2 Адміністратор доступу 
2131.2 Адміністратор доступу (груповий) 
2131.2 Адміністратор задач 
2131.2 Адміністратор системи 
2131.2 Аналітик з комп'ютерних комунікацій 
2131.2 Аналітик комп'ютерних систем 
2131.2 Аналітик комп'ютерного банку даних 
2131.2 Аналітик операційного та прикладного 
програмного забезпечення 
2131.2 Інженер дослідник з комп'ютеризованих 
систем та автоматики 
2131.2 Інженер з комп'ютерних систем 
2131.2 Інженер з автоматизованих систем 
керування виробництвом 
2131.2 Інженер з програмного забезпечення 
комп'ютерів 
2131.2 Конструктор комп'ютерних систем 
2132 Професіонали в галузі програмування 
2132.1 Молодший науковий співробітник 
(програмування) 
2132.1 Науковий співробітник (програмування) 
2132.1 Науковий співробітник-консультант 
(програмування) 
2132.2 Розробники комп'ютерних програм 
2132.2 Інженер-програміст 
2132.2 Програміст (база даних) 
2132.2 Програміст прикладний 
2132.2 Програміст системний 
2139 Професіонали в інших галузях обчислень 
(комп'ютеризації) 
2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень) 
2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень 
Місця працевлаштування: 
навчальні заклади, науково-дослідні, проектно-
конструкторські, виробничі, державні та приватні 
підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-
підприємств). 

 



ІІІ ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

ВІДПОВІДНОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 12 

Інформаційні технології спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 

становить 90 кредитів ЄКТС. 

 

Цикл підготовки 
Максимальний навчальний час за 

циклами (академічних 
годин/кредитів ЄКТС) 

% 

І. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
1 Цикл гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін 

270/9 10,0 

2 Цикл професійно-орієнтованих 
дисциплін 

120/4 4,4 

3 Цикл професійної та практичної 
підготовки 

900/30 33,3 

ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Цикл дисциплін самостійного 
вибору вищого навчального 
закладу 

1170/39 43,4 

2. Цикл дисциплін вільного вибору 
студентів 

240/8 8,9 

Всього 2700/90 100 
 



ІV ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

Складові Опис 
 

1 2 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі і 
проблеми інженерії програмного забезпечення, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 

Загальні 
компетентності 

ЗК01. Здатність застосовувати навички аналітичного та 
критичного мислення для вирішення проблем у сфері 
інформаційних систем та технологій, у тому числі в 
умовах неповної / недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. 
ЗК02. Здатність використовувати іноземні мови у 
професійній діяльності. 
ЗК03. Здатність ефективно спілкуватись та 
співпрацювати з колегами, кінцевими користувачами чи 
керівництвом, переконливо висловлювати свої думки 
щодо поточних чи майбутніх завдань, як письмово, так і 
усно. 
ЗК04. Здатність робити узагальнені висновки, 
застосовуючи методи, засоби і форми організації 
навчання у вищий школі. 
ЗК05. Здатність здійснювати безпечну діяльність та 
забезпечувати заходи і дії щодо захисту людей та 
об’єктів промисловості. 
ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності 

СК01. Здатність виявляти інформаційні технології, які 
мають стратегічне значення для організації і можуть 
бути застосовані для вирішення існуючих, нових або 
потенційних проблем підприємств, установ та 
організацій, а також управляти впровадженням цих 
технологій на підприємстві. 
СК02. Здатність управляти інформаційними ризиками 
організації на основі концепцій інформаційної безпеки, 
систем безпеки баз даних, мережевої безпеки та 
криптографії. 
СК03. Здатність використання сучасних моделей, 
методів, алгоритмів, систем та технологій штучного 
інтелекту. 
СК04. Здатність будувати адекватну математичну 
модель динамічного процесу, обирати та реалізовувати 
алгоритми розв’язання задач моделювання та 
оптимізації. 
СК05. Здатність враховувати особливості та 
використовувати засоби операційних систем при 
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розробці інформаційних систем. 
СК06. Здатність використовувати знання про моделі 
розробки програмного забезпечення, етапи та складові 
етапів розробки, засоби розробки на практиці. 
СК07. Здатність прийняття рішень на деревах 
ймовірностей, на деревах впевненостей, з допомогою 
діаграм впливів, кластерізації та ранжування групових 
експертних оцінок, модифікованого методу аналітичної 
ієрархії. 
СК08. Здатність виконувати літературний пошук 
джерел, які мають відношення до вибраної спеціалізації, 
здатність їх критично оцінювати, базуючись на фахових 
у цих галузях статтях. 
СК09. Здатність реалізовувати багатопроцесорність, 
багатопоточність та паралельне програмування. 
СК10. Здатність розробляти проекти програмного 
забезпечення. 

 



V НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 

СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Складові Опис  
1 2 

Нормативний зміст 
підготовки (ПР) 

ПР01. Аналізувати, порівнювати, оцінювати 
інформацію, пояснювати та аргументувати свою думку 
з питань, що стосуються інформаційних систем та 
технологій, у тому числі в умовах неповної / 
недостатньої інформації та суперечливих вимог. 
ПР02. Виражати свої думки іноземною мовою, 
використовуючи лексику зі сфери інформаційних 
технологій. 
ПР03. Пояснювати, допомагати, обговорювати 
завдання, співпрацювати з колегами, кінцевими 
користувачами чи керівництвом, як письмово, так і 
усно. 
ПР04. Ініціювати та планувати, організовувати, 
мотивувати, контролювати роботу підлеглих, 
демонструвати переваги професійного розвитку, 
слідувати професійній етиці. 
ПР05. Вдосконалювати, конструювати, проектувати 
інформаційні системи і технології, у тому числі з 
елементами наукової новизни та інноваційності. 
ПР06. Визначати потреби організації в інформаційних 
технологіях на основі аналізу бізнес-процесів. 
ПР07. Обґрунтовувати вибір окремих програмних 
продуктів, їх взаємодію та потенційний вплив на 
вирішення організаційних проблем, організовувати їх 
впровадження та використання. 
ПР08. Планувати, організовувати, впроваджувати та 
контролювати реалізацію систем захисту інформації в 
організації, використовуючи концепції інформаційної 
безпеки, безпеки баз даних, мережевої безпеки та 
криптографії. 
ПР09. Проектувати, організовувати впровадження, 
користування та підтримку інтелектуальних 
інформаційних системи різного роду на основі аналізу 
організаційних потреб та можливостей. 
ПР10. Проектувати моделі інформаційних процесів, 
систем різного класу за допомогою методів 
моделювання, формалізації, алгоритмізації і реалізації 
моделей за допомогою сучасних комп’ютерних засобів. 
ПР11. Проводити обчислювальні експерименти з 
використанням техніки імітаційного моделювання, 
планувати проведення експериментів і обробляти їх 
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результати. 
ПР12. Формулювати вимоги до архітектури, 
проектування, впровадження та застосування 
програмних продуктів з урахуванням особливостей 
функціонування організації. 
ПР13. Розробляти, організовувати впровадження, 
користування та підтримку сховищ даних для 
підготовки звітів і бізнес-аналізу з метою підтримки 
прийняття рішень в організації. 
ПР14. Аналізувати великі масиви даних, у тому числі 
неструктурованих, за допомогою методів 
інтелектуального аналізу та прогнозувати на основі 
цього аналізу економічні показники діяльності 
організації. 
ПР15. Робити висновки з результатів науково-
дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, 
брати участь у дискусіях, зрозуміло висловлювати свої 
думки, поширювати результати досліджень та новітні 
підходи у сфері інформаційних технологій під час 
наукових конференцій, симпозіумів тощо. 
ПР16. Знати та вміти застосовувати технології та 
методи багатопоточності та паралельного 
програмування при створенні (проектуванні) 
програмного забезпечення. 

Знання (РНЗ) РНЗ01. Знати методи аналізу, порівняння та оцінки 
інформації з питань, що стосуються інформаційних 
систем та технологій, у тому числі в умовах неповної / 
недостатньої інформації та суперечливих вимог. 
РНЗ02. Знати методи, засоби і форми організації 
навчання у вищий школі з урахуванням особливостей 
психічних процесів і станів особистості. 
РНЗ03. Знати інформаційні технології, які мають 
стратегічне значення для організації і можуть бути 
застосовані для вирішення існуючих, нових або 
потенційних проблем підприємств. 
РНЗ04. Знати концепції інформаційної безпеки, безпеки 
баз даних, мережевої безпеки та криптографії. 
РНЗ05. Знати сучасні моделі, етапи процесу розробки 
програмного забезпечення інформаційних систем та 
зміст робіт на цих етапах. 
РНЗ06. Знати основні принципи побудови сучасних 
мережних операційних систем та основні принципи 
програмування в їх середовищі. 
РНЗ07. Знати методи моделювання, формалізації, 
алгоритмізації і реалізації моделей за допомогою 
сучасних комп’ютерних засобів на основі результатів 
проведених досліджень. 
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РНЗ08. Знати загальні методи побудови нейронних 
мереж, системи керування та обробки даних, основні 
архітектури нейронних мереж, технологію побудови 
експертних систем, принципи побудови нових 
автоматизованих систем на базі нейронних мереж та 
генетичних алгоритмів. 
РНЗ09. Знати сучасні моделі, етапи процесу розробки 
програмного забезпечення та зміст робіт на цих етапах. 
РНЗ10. Знати організацію багатопроцесорних систем, 
багатопотокової обробки інформації, обчислювального 
процесу паралельного програмування. 
РНЗ11. Знати довірчі фактори, методи кластерного 
аналізу, методи багатоцільових рішень, дерева 
впевненості, дерева ймовірності, діаграми впливу, 
модифікований метод аналітичної ієрархії. 
РНЗ12. Знати  сучасні методології й технічні та 
програмні засоби реалізації програмних проектів. 
РНЗ13. Знати і розуміти представлення та обробку 
нечітких знань за допомогою моделей та алгоритмів 
штучного інтелекту; проектування систем штучного 
інтелекту з використанням мультиагентного підходу. 

Уміння (РНУ) 
 

РНУ01. Аналізувати, порівнювати, оцінювати 
інформацію для вирішення проблем у сфері 
інформаційних систем та технологій, у тому числі в 
умовах неповної / недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. 
РНУ02. Використовувати знання іноземної мови в 
професійній, науковій діяльності та міжособистісному 
спілкуванні за допомогою лексики зі сфери 
інформаційних технологій. 
РНУ03. Визначати, оцінювати вплив наслідків НС та 
забезпечувати заходи і дії щодо захисту людей та 
об’єктів промисловості в межах Єдиної державної 
системи ЦЗ. 
РНУ04. Здійснювати організацію безпечних умов праці, 
нагляд та оперативний контроль за виконанням вимог, 
норм і правил охорони праці, використовуючи 
нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 
РНУ05. Визначати потреби організації в інформаційних 
технологіях на основі аналізу бізнес-процесів. 
РНУ06. Управляти інформаційними ризиками 
організації. 
РНУ07. Проектувати, реалізовувати та аналізувати 
отримані результати. 
РНУ08. Використовувати сучасні операційні системи, 
оболонки та їх сервісні програми (утиліти); виконувати 
обов'язки адміністратора ОС. 
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РНУ09. Будувати адекватну математичну модель 
динамічних процесів та обирати стратегію рішення 
задачі моделювання. 
РНУ10. Ставити і розв’язувати конкретні задачі з 
обробки інформації із застосуванням засобів 
операційних систем. 
РНУ11. Обирати та реалізовувати алгоритми 
розв’язання задач моделювання та оптимізації. 
РНУ12. Уміти розробляти нейронні мережі заданої 
архітектури, створювати експертні системи, будувати 
нові автоматизовані системи на базі нейронних мереж 
та генетичних алгоритмів. 
РНУ13. Проектувати, реалізовувати та аналізувати 
отримані результати. 
РНУ14. Використовувати науковий аналіз та рішення 
задач для конкретних навчальних програм та поза їх 
межами. 
РНУ15. Будувати адекватну математичну модель 
динамічних процесів та обирати стратегію рішення 
задачі моделювання. 
РНУ16. Створювати специфікації програмного 
забезпечення, використовуючи CASE-засоби. 
РНУ17. Уміти вирішувати задачі пошуку на графах, 
використовуючи евристичні алгоритми. 
РНУ18. Уміти вирішувати задачі класифікації і 
прогнозування за допомогою штучних нейронних 
мереж. 
РНУ19. Обирати та реалізовувати алгоритми 
розв’язання задач моделювання та оптимізації. 
РНУ20. Застосовувати механізми довірчих факторів, 
автоматичну класифікацію при розв’язанні 
оптимізаційних задач прийняття рішень. 

Комунікація (РНК) 
 

РНК01. Виражати свої думки іноземною мовою для 
ділових комунікацій у професійній та науковій сферах. 
РНК02. Пояснювати, допомагати, обговорювати 
завдання, співпрацювати з колегами, кінцевими 
користувачами чи керівництвом, як письмово, так і 
усно. 
РНК03. Обґрунтовувати вибір окремих програмних 
продуктів, їх взаємодію та потенційний вплив на 
вирішення організаційних проблем, організовувати їх 
впровадження та використання. 
РНК04. Вміти аргументувати свою думку з питань, що 
стосуються інформаційних систем та технологій, у тому 
числі в умовах неповної / недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. 
РНК05. Володіти навичками усної і письмової 
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презентації результатів професійної діяльності рідною 
та іноземною мовами. 

Автономія і 
відповідальність (РНА) 

РНА01. Планувати, організовувати, впроваджувати та 
контролювати реалізацію систем захисту інформації в 
організації. 
РНА02. Здатність під керівництвом провідного фахівця 
проводити проектування програмного забезпечення. 
РНА03. Демонструвати здатність сприймати 
новоздобуті знання в області інженерії програмного 
забезпечення та інтегрувати їх із уже наявними. 
РНА04. Працювати самостійно, або в групі, вміти 
отримувати результат у рамках обмеженого часу з 
наголосом на професійну сумлінність та 
унеможливлення плагіату. 

 



VІ  ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Складові Опис 
 

1 2 
Форми атестації 
здобувачів вищої освіти 

Державна атестація проводиться у формі публічного 
захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 

Вимоги до 
кваліфікаційної роботи  
(за наявності) 

Єдині вимоги до виконання заключної кваліфікаційної 
роботи, її змісту, обсягу і структури, складу і форми 
документів, необхідних при її оформленні, 
визначаються Положенням про випускні кваліфікаційні 
роботи в НУК. 
Основні результати кваліфікаційної роботи мають бути 
апробовані, опубліковані та перевірені на плагіат. 
Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної 
роботи передбачає: 
- представлення основних положень роботи у вигляді 
мультимедійної презентації та пояснювальної записки; 
- відкриту форму засідання комісії; 
- оголошення в той же день після закінчення захисту 
оцінки кваліфікаційної роботи та оформлення 
протоколу засідання комісії; 
- ухвалення комісією рішення про присвоєння 
кваліфікації зі спеціальності та видачу диплома магістра 
за результатами підсумкової атестації студентів. 

Вимоги до 
атестаційного/єдиного 
державного 
кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) 
(за наявності) 

Не передбачено 

Вимоги до публічного 
захисту (демонстрації) 
(за наявності) 

Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт 
проводиться на відкритому засіданні перед комісією, 
склад якої затверджується ректором університету, що 
створюється та діє у порядку, визначеному МОН 
України. 

 



VІІ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

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; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

освіти. 

 





Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуніка-

ція 

Автономія 

та відповіда-

льність 

Загальні компетентності 
ЗК01. Здатність застосовувати навички аналітичного та критичного 
мислення для вирішення проблем у сфері інформаційних систем та 
технологій, у тому числі в умовах неповно ї/ недостатньої 
інформації та суперечливих вимог. 

РНЗ01 РНУ01   

ЗК02. Здатність використовувати іноземні мови у професійній 
діяльності. 

 РНУ02 РНК01  

ЗК03. Здатність ефективно спілкуватись та співпрацювати з 
колегами, кінцевими користувачами чи керівництвом, переконливо 
висловлювати свої думки щодо поточних чи майбутніх завдань, як 
письмово, так і усно. 

  
РНК02, 
РНК04 

 

ЗК04. Здатність робити узагальнені висновки, застосовуючи методи, 
засоби і форми організації навчання у вищий школі. 

РНЗ02    

ЗК05. Здатність здійснювати безпечну діяльність та забезпечувати 
заходи і дії щодо захисту людей та об’єктів промисловості. 

 РНУ03, РНУ04   

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї.  РНУ14 РНК05  
Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Здатність виявляти інформаційні технології, які мають 
стратегічне значення для організації і можуть бути застосовані для 
вирішення існуючих, нових або потенційних проблем підприємств, 
установ та організацій, а також управляти впровадженням цих 
технологій на підприємстві. 

РНЗ03 РНУ05 РНК03  



СК02. Здатність управляти інформаційними ризиками організації на 
основі концепцій інформаційної безпеки, систем безпеки баз даних, 
мережевої безпеки та криптографії. 

РНЗ04 РНУ06  РНА01 

СК03. Здатність використання сучасних моделей, методів, 
алгоритмів, систем та технологій штучного інтелекту. 

РНЗ05, 
РНЗ08 

РНУ07, РНУ12   

СК04. Здатність будувати адекватну математичну модель 
динамічного процесу, обирати та реалізовувати алгоритми 
розв’язання задач моделювання та оптимізації. 

РНЗ07 
РНУ07, РНУ09, 

РНУ11 
  

СК05. Здатність враховувати особливості та використовувати засоби 
операційних систем при розробці інформаційних систем. 

РНЗ06 
РНУ07, РНУ08, 

РНУ10 
  

СК06. Здатність використовувати знання про моделі розробки 
програмного забезпечення, етапи та складові етапів розробки, засоби 
розробки на практиці. 

 

РНУ13, РНУ15, 
РНУ16, РНУ17, 
РНУ18, РНУ19, 

РНУ20 

 РНА02 

СК07. Здатність прийняття рішень на деревах ймовірностей, на 
деревах впевненостей, з допомогою діаграм впливів, кластерізації та 
ранжування групових експертних оцінок, модифікованого методу 
аналітичної ієрархії. 

РНЗ11, 
РНЗ13 

РНУ20   

СК08. Здатність виконувати літературний пошук джерел, які мають 
відношення до вибраної спеціалізації, здатність їх критично 
оцінювати, базуючись на фахових у цих галузях статтях. 

   
РНА03, 
РНА04 

СК09. Здатність реалізовувати багатопроцесорність, 
багатопоточність та паралельне програмування. 

РНЗ10 РНУ13   

СК10. Здатність розробляти проекти програмного забезпечення. РНЗ09, 
РНЗ12 

РНУ13   

 



Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 
Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Програмні результати навчання 
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ПР01. Аналізувати, порівнювати, 
оцінювати інформацію, пояснювати та 
аргументувати свою думку з питань, що 
стосуються інформаційних систем та 
технологій, у тому числі в умовах 
неповної / недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. 

+ +                

ПР02. Виражати свої думки іноземною 
мовою, використовуючи лексику зі сфери 
інформаційних технологій. 

+  +               

ПР03. Пояснювати, допомагати, 
обговорювати завдання, співпрацювати з 
колегами, кінцевими користувачами чи 
керівництвом, як письмово, так і усно. 

+   + + +            

ПР04. Ініціювати та планувати, 
організовувати, мотивувати, 
контролювати роботу підлеглих, 
демонструвати переваги професійного 
розвитку, слідувати професійній етиці. 

+    +             

ПР05. Вдосконалювати, конструювати, +      +           



проектувати інформаційні системи і 
технології, у тому числі з елементами 
наукової новизни та інноваційності. 
ПР06. Визначати потреби організації в 
інформаційних технологіях на основі 
аналізу бізнес-процесів. 

+       +          

ПР07. Обґрунтовувати вибір окремих 
програмних продуктів, їх взаємодію та 
потенційний вплив на вирішення 
організаційних проблем, організовувати їх 
впровадження та використання. 

+       +          

ПР08. Планувати, організовувати, 
впроваджувати та контролювати 
реалізацію систем захисту інформації в 
організації, використовуючи концепції 
інформаційної безпеки, безпеки баз 
даних, мережевої безпеки та криптографії. 

+        +   +      

ПР09. Проектувати, організовувати 
впровадження, користування та підтримку 
інтелектуальних інформаційних системи 
різного роду на основі аналізу 
організаційних потреб та можливостей. 

+         +        

ПР10. Проектувати моделі інформаційних 
процесів, систем різного класу за 
допомогою методів моделювання, 
формалізації, алгоритмізації і реалізації 
моделей за допомогою сучасних 
комп’ютерних засобів. 

+          +       

ПР11. Проводити обчислювальні 
експерименти з використанням техніки 
імітаційного моделювання, планувати 

+          +       



проведення експериментів і обробляти їх 
результати. 
ПР12. Формулювати вимоги до 
архітектури, проектування, впровадження 
та застосування програмних продуктів з 
урахуванням особливостей 
функціонування організації. 

+            +    + 

ПР13. Розробляти, організовувати 
впровадження, користування та підтримку 
сховищ даних для підготовки звітів і 
бізнес-аналізу з метою підтримки 
прийняття рішень в організації. 

+             +    

ПР14. Аналізувати великі масиви даних, у 
тому числі неструктурованих, за 
допомогою методів інтелектуального 
аналізу та прогнозувати на основі цього 
аналізу економічні показники діяльності 
організації. 

+             +    

ПР15. Робити висновки з результатів 
науково-дослідницької діяльності, 
готувати наукові публікації, брати участь 
у дискусіях, зрозуміло висловлювати свої 
думки, поширювати результати 
досліджень та новітні підходи у сфері 
інформаційних технологій під час 
наукових конференцій, симпозіумів тощо. 

+              +   

ПР16. Знати та вміти застосовувати 
технології та методи багатопоточності та 
паралельного програмування при 
створенні (проектуванні) програмного 
забезпечення. 

+               +  
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