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1 Профіль освітньої програми " Інженерія програмного забезпечення" зі 
спеціальності № 121 "Інженерія програмного забезпечення"  

 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління 
проектами 
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем 

Ступінь вищої освіти Магістр 
Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення 
Офіційна назва 
освітньої програми 

Інженерія програмного забезпечення 
Software engineering 

Форми навчання Денна, заочна 
Освітня кваліфікація Магістр з інженерії програмного забезпечення 
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 
90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія МОН України 
Україна 
Сертифікат УД № 15005950 від 08.01.2019 р. 
Термін дії до 01.07.2024 р. 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 
рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Мова(и) викладання Українська мова 
Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії до 01.07.2024 р. 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php 

2 – Мета освітньої програми 
Забезпечити підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми інженерії 
програмного забезпечення у професійній діяльності та/або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

12 Інформаційні технології 
121 Інженерія програмного забезпечення 
Об’єкт: процеси, методи, інструментальні засоби та ресурси 
розроблення, модифікації, аналізу, забезпечення якості, 
впровадження, і супроводження програмного забезпечення. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, які здатні ставити 
розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, 
забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних 
засобів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
Теоретичний зміст предметної області: базові математичні, 
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інфологічні, лінгвістичні, економічні концептуальні положення 
щодо розроблення і супроводу програмного забезпечення та 
забезпечення його якості. 
Методи, методики та технології: методи аналізу та 
моделювання прикладної області, виявлення інформаційних 
потреб та класифікації даних для проектування програмного 
забезпечення; методи розроблення вимог до програмного 
забезпечення; методи аналізу і побудови моделей програмного 
забезпечення; методи проектування, конструювання, інтеграції, 
тестування та верифікації програмного забезпечення; методи 
модифікації компонентів і даних програмного забезпечення; 
моделі і методи надійності та якості в програмній інженерії; 
методи управління проектами програмного забезпечення. 
Інструменти та обладнання: програмно-апаратні та хмарні 
засоби підтримки процесів інженерії програмного забезпечення. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма. 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Загальна вища освіта другого (магістерського) рівня в галузі 
інформаційних технологій за спеціальністю «Інженерія 
програмного забезпечення». 
Ключові слова: програмна інженерія, програмне забезпечення, 
інформаційні технології, моделювання, проектування, 
конструювання, супроводження та забезпечення якості 
програмного забезпечення. 

Особливості програми Програма передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців 
на високому методичному та професійному рівні, формування 
лідерських якостей, оволодіння методами та методологіями 
підтримки процесу розробки тестування, верифікації та валідації 
програмного забезпечення. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Область професійної діяльності – промислова розробка 
програмних продуктів. 
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 (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 
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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). 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти. 
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 
освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Підходи та технології навчання: студентоцентроване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. 
Навчання проводиться у вигляді: лекцій, практичних занять, 
лабораторних робіт, виконання курсових робіт, самостійної 
роботи на основі підручників, навчальних посібників, конспектів 
лекцій та в мережі Internet, консультацій з викладачами, 
підготовки кваліфікаційних (магістерських) робіт, проходження 
стажування. 
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемний, 
дослідницький, евристичний, репродуктивний. 

Оцінювання Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою 
ECTS (A, B, C, D, E, FX, F). 
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: екзамени, заліки, тестові завдання, курсові 
роботи та проекти, лабораторні звіти, презентації, звіти зі 
стажування, кваліфікаційна (магістерська) робота тощо. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми інженерії 
програмного забезпечення у професійній діяльності та/або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
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вимог. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

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. 

Фахові компетентності 
(ФК) 

ФК01. 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. 
ФК02. Здатність управляти інформаційними ризиками організації 
на основі концепцій інформаційної безпеки, систем безпеки баз 
даних, мережевої безпеки та криптографії. 
ФК03. Здатність використання сучасних моделей, методів, 
алгоритмів, систем та технологій штучного інтелекту. 
ФК04. Здатність будувати адекватну математичну модель 
динамічного процесу, обирати та реалізовувати алгоритми 
розв’язання задач моделювання та оптимізації. 
ФК05. Здатність враховувати особливості та використовувати 
засоби операційних систем при розробці інформаційних систем. 
ФК06. Здатність використовувати знання про моделі розробки 
програмного забезпечення, етапи та складові етапів розробки, 
засоби розробки на практиці. 
ФК07. Здатність прийняття рішень на деревах ймовірностей, на 
деревах впевненостей, з допомогою діаграм впливів, кластерізації 
та ранжування групових експертних оцінок, модифікованого 
методу аналітичної ієрархії. 
ФК08. Здатність виконувати літературний пошук джерел, які 
мають відношення до вибраної спеціалізації, здатність їх 
критично оцінювати, базуючись на фахових у цих галузях 
статтях. 
ФК09. Здатність реалізовувати багатопроцесорність, 
багатопоточність та паралельне програмування. 
ФК10. Здатність розробляти проекти програмного забезпечення. 
7 – Програмні результати навчання 

 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, 
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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. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня вищої освіти (додаток 
12 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти 
(додаток 12 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. 



 10 
Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного 
рівня вищої освіти (додатки 14 та 15 до Ліцензійних умов), 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 р. № 1187. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НУК ім. адмірала 
Макарова та вищими навчальними закладами України. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НУК ім. адмірала 
Макарова та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на 
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. 

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 
Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи. 

Вимоги до 
кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має розв’язувати складні задачі і проблеми 
у певній галузі програмної інженерії і передбачає проведення 
досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 
фабрикації, фальсифікації. 
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії 
закладу вищої освіти. 

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Наявність системи 
внутрішнього 
забезпечення якості 
вищої освіти 

В університеті розроблена, впроваджена в дію та сертифікована 
система управління якістю, що базується на вимогах 
міжнародного стандарту серії ISO 9001:2015 та Національного 
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Впроваджена система 
сертифікована з 2015 року компанією «Бюро Верітас 
Сертифікейшн Україна» і підлягає щорічному аудиту. Сферою 
сертифікації внутрішньої системи забезпечення якості є: 
надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
підготовки молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, 
магістрів, докторів філософії, підготовка науково-педагогічного 
персоналу; проведення наукових досліджень та здійснення 
науково-технічних розробок, готових до подальшого 
впровадження та виробництва. 
Система забезпечення якості освітньої діяльності передбачає 
здійснення таких процедур і заходів: 
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 
освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої 
програми; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального 
закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науковопедагогічних працівників; 
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5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за 
освітньою програмою; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, 
ступені вищої освіти та кваліфікації; 
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в наукових працях працівників вищих 
навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 
9) інші процедури і заходи. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

 
2.1.  Перелік компонент ОП 
 

Код 

н/дисц. 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 
контролю 

 

 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 
Цикл загальної підготовки 

ОК1.1 Математичне моделювання систем і процесів та 
методи оптимізації 

4 Екзамен 

ОК1.2 Інформаційні системи і технології в обліку 4 Залік 
Цикл професійної підготовки 

ОК2.1 Наукове стажування 9 Залік 
ОК2.2 Кваліфікаційна атестація 21 Екзамен 
ОК2.3 Організація обчислювальних процесів і систем 8 Екзамен 
ОК2.4 Практикум з розробки проектів програмного 

забезпечення 10 
9 – Екзамен, 
10 - Екзамен, 

КП 
ОК2.5 Інтелектуальний аналіз та обробка даних 7 Екзамен, КР 
ОК2.6 Способи і засоби передачі інформації в 

комп'ютерних системах 
4 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 67 
Вибіркові компоненти ОП 
Цикл загальної підготовки 

Вибірковий блок 1 
ВБ1 Педагогіка вищої школи/ Європейський освітній 

простір 
3 Залік 

ВБ2 Іноземна мова/ Практикум з іншомовного 
наукового спілкування 

6 Залік 

ВБ3 Вибірковий курс соціально-гуманітарного 
спрямування 

4 Залік 

ВБ4 Вибірковий курс 1 5 Залік 
ВБ5 Вибірковий курс 2 5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23 
Загальний обсяг освітньої програми 90 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 
Семестр Компоненти освітньої програми 

 

1 2 
Дев`ятий ОК1.1, ОК2.3, ОК2.4, ОК2.5, 

ВБ2, ВБ3, ВБ4 
Десятий ОК1.2, ОК2.3, ОК2.4, ОК2.6, 

ВБ1, ВБ2, ВБ5 
Одинадцятий ОК2.1, ОК2.2, 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Державна атестація випускників освітньої програми "Інженерія 
програмного забезпечення" спеціальності 121 "Інженерія програмного 
забезпечення" проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка 
про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: "Магістр з 
інженерії програмного забезпечення". 

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. 

Захист кваліфікаційних магістерських робіт проводиться на відкритому 
засіданні перед комісією, склад якої затверджується ректором університету, що 
створюється та діє у порядку, визначеному МОН України. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 
освітньої програми 

 
 

О
К

1
.1

 

О
К

1
.2

 

О
К

2
.1

 

О
К

2
.2

 

О
К

2
.3

 

О
К

2
.4

 

О
К

2
.5

 

О
К

2
.6

 

В
Б

1
 

 

В
Б

2
 

 

В
Б

3
 

 

В
Б

4
 

 

В
Б

5
 

 

ЗК01   + +          
ЗК02   + +      +    
ЗК03   + +          
ЗК04   +           
ЗК05    +          
ЗК06    +          
ФК01  +            
ФК02        +      
ФК03   + +          
ФК04 +             
ФК05        +      
ФК06   + +          
ФК07       +       
ФК08   + +          
ФК09     +         
ФК10      +        
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 
компонентами освітньої програми 

 
 

О
К

1
.1

 

О
К

1
.2

 

О
К

2
.1
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К

2
.2
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К

2
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К

2
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2
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К

2
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Б

1
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Б

2
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Б
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В
Б

4
 

 

В
Б

5
 

 

ПР01   + +          
ПР02   + +      +    
ПР03   + +          
ПР04   +           
ПР05    +          
ПР06  +            
ПР07  +            
ПР08        +      
ПР09   + +          
ПР10 +             
ПР11 +             
ПР12   + +  +        
ПР13       +       
ПР14       +       
ПР15   + +          
ПР16     +         
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