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ПЕРЕДМОВА 

 Освітньо-професійну програму підготовки фахівців другого 

магістерського  рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології  за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» розроблено  відповідно до Закону 

України « Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII, « Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», 

Стандарту вищої освіти України другого  (магістерського) рівня ступеня 

«магістр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки», затвердженого  та введеного в дію наказом Міністерства 

освіти і науки України № 962 від 10.07.2019 р. 

 

Розроблено робочою групою кафедри управління проектами навчально-

наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 

складі: 

 

1. Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми) 

доктор  технічних наук, доцент                                               Чернова Л. С. 

2. Кандидат технічних наук, доцент,  

доцент кафедри управління проєктами                                   Григорян Т.Г       

3. Кандидат технічних наук, доцент,  

доцент кафедри інформаційних управляючих  

систем та технологій                                                                 Гайдаєнко О.В. 
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1. Профіль освітньої професійної програми підготовки магістра в галузі 

інформаційних технологій зі спеціальності 122"Комп’ютерні науки" 

за освітньою програмою "Управління проектами" 

 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв, Проспект Героїв України,9,54007. 

Кафедра управління проектами 

Ступінь вищої освіти  Магістр 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Управління проектами 

Projects Manager 

Форма навчання Денна 

Заочна 

Освітня кваліфікація Магістр з управління проектами та програмами  

Кваліфікація в дипломі Освітня програма – «Управління проєктами» 

Магістр 

Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки» 

Галузь знань – 12 Інформаційні технології 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 

1 рік 4 місяці на основі повної загальної середньої освіти 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія МОН України.  

Україна 

Сертифікат -УД №15005951  

Термін дії-01.07.2024 р. 

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

Передумови Наявність ступеня бакалавра або освітньо кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії – до 01.07.2024р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.nuos.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

       Надати фундаментальні теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для 

успішного виконання професійних обов’язків в області комп’ютерних наук, та підготувати 

висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, здатних розв’язувати 

комплексні управлінські проблеми та здійснювати ефективне управління підприємствами та 

управління проектами на підприємствах 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки» 

Освітня програма – «Управління проектами» 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програми підготовки магістра  

Орієнтація на дослідження  
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Акцент на особистісних і групових компетентностях; акцент на 

управлінні розробленням проектів за допомогою інформаційних 

технологій, аналізу та застосуванню нормативно-методичних 

положень. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі інформаційних 

технологій за спеціальністю «комп’ютерні науки» 

Ключові слова: комп’ютерні науки, управління, проекти, 

підприємства 

Особливості програми Програма акцентована на проведені досліджень в галузі 

інформаційних технологій з урахуванням потреб суднобудівних, 

машинобудівних та IT-підприємств. Розвиває перспективні 

напрями управління проектами і програмами в цій галузі, глибокі 

знання з комп’ютерного моделювання процесів розроблення 

сучасних проектів та структурні й об’єктно-орієнтовані підходи 

до проектування програмних комплексів. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 

фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою « Управління 

проектами» можуть обіймати такі первинні посади:  

2447  Професіонали у сфері управління проектами і програмами 

2447.1 Наукові співробітники  

2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами 

2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310.2Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

123  Керівники функціональних підрозділів 

1238 Керівники проектів і програм 

Подальше навчання Усі програми доктора філософії галузі знань «Інформаційні 

технології».Набуття додаткових класифікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота 

на основі підручників, навчальних посібників та конспектів 

лекцій. Використання методу ситуативних завдань, ділових ігор, 

тренінгів з метою розвитку креативного мислення та вміння 

працювати в команді. Дистанційні заняття з використанням 

інформаційних технологій, консультації, проектна робота, 

підготовка кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації 

індивідуальних завдань, звіти команд, захист курсових робіт. 

Проміжний модульний контроль, контроль у формі семестрової 

сесії із здачею іспитів та заліків за відповідними предметами, що 

дозволяє оцінити набуті компетенції. 

Публічний захист кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, 

інформаційних технологій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 
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Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК01.Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й 
генерування ідей. 
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК03. Здатність до планування та розподілу часу. 
ЗК04. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з 
різних джерел. 
ЗК05.Здатність приймати обгруновувані рішеня. 
ЗК06.Здатність працювати в команді. 
ЗК07.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології.  
ЗК08.Здатність до розроблення та управління проектами. 
ЗК09.Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи. 
ЗК10.Здатність застосовувати знання на практиці. 
ЗК11.Знання і розуміння предметної області та розуміння 
професії. 
ЗК12.Здатність діяти з соціальною відповідальністю і 
громадською свідомістю.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК1. Здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість 

зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 

критичне відношення до усталених наукових концепцій. 

ФК 2. Здатність аналізувати та формулювати висновки для різних 

типів складних управлінських задач у різних галузях народного 

господарства. 

ФК3.Здатність формулювати  нові гіпотези та наукові задачі в 

області управління проектами, вибирати належні напрями і 

відповідні методи для їхнього розв’язування. 

ФК 4. Здатність вивчати та критично оцінювати нові методології 

управління проектами, ґрунтуючись на фахових у цих областях 

наукових літературних джерелах. 

ФК5.Здатність комунікувати з колегами в даній області щодо 

наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні 

спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти. 

ФК6. Здатність управляти, розробляти і впроваджувати проекти (в 

тому числі засобами комп’ютерного моделювання). 

ФК7.Здатність розробляти план управління проектом, 

формулювати та коригувати вимоги до проекту, розробляти план 

управління строками, якістю, вартістю, вміти визначати вимоги до 

комунікацій та розробляти план управління комунікаціями 

проекту. 

ФК8.Здатність визначати системи, методи та інструменти 

управління якістю на підприємстві, за допомогою сучасних систем 

управління якістю. 

ФК9. Здатність генерувати бізнес-ідеї для організації та реалізації 

бізнес ідеї та , трансформувати їх у соціально-економічний та 

комерційний результат. 

ФК10.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. 

ФК11.Здатність формувати системи знань з методології аналізу 

проектних рішень, розробляти й обґрунтовувати проекти для 

задоволення суспільних та особистих потреб в умовах 

обмеженості ресурсів. 
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ФК12.Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їхні 

можливі наслідки й брати відповідальність за результати 

діяльності своєї та команди. 

ФК13.Здатність будувати адекватну математичну модель 

динамічного процесу, обирати та реалізовувати алгоритми 

розв’язання задач моделювання. 

ФК14.Здатність приймати і реалізовувати оптимальні бізнес-

рішення. 

ФК15. Здатність бути лідером розроблення та виконання проекту. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1.Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

комп’ютерних наук та управління проектами, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

ПРН2.Ідентифікувати проблеми в організації та обгрунтовувати 

методи їх рішення. 

ПРН3.Пояснювати, допомагати, обговорювати завдання, 

співпрацювати з колегами, кінцевими користувачами чи 

керівництвом, як письмово, так і усно. 

ПРН4.Вміти використовуючи досвід та нормативно-методичні 

положення з організації проектної діяльності підприємства, 

управляти, планувати, розробляти і впроваджувати проекти у 

різних галузях народного господарства (в тому числі засобами 

комп’ютерного моделювання) 

ПРН5.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. 

ПРН6.Вміти формулювати робочу проблему, визначати 

потенційні фактори впливу зовнішнього  оточення, приймати 

рішення про затвердження переліку вимог, рекомендацій з якості 

результатів проектів. 

ПРН7. Оцінювати результати особистої діяльності та формувати 

системи мотивації учасникам проекту, виконувати управлінські 

функції, брати відповідальність за результати діяльності своєї 

команди. 

ПРН8.Оцінювати нові методології управління проектами, 

генерувати бізнес-ідеї для організації, формувати структуру групи 

керівників проектної діяльності, формулювати визначення і 

параметри проекту . 

ПРН9.Проводити проектний аналіз діяльності підприємства та 

формулювати вимоги, розробляти моделі вимог до проектів, 

розробляти проекти, забезпечувати розроблення методичних та 

робочих програм щодо проведення сертифікації та ліцензування 

результатів проектів. 

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та уміння працювати у 

команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач. 

ПРН11.Вміти визначати системи, методи та інструменти 

управління якістю на підприємстві, за допомогою сучасних 

систем управління якістю. 
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ПРН12.Вміти будувати математичну модель динамічного 

процесу, обирати та реалізовувати алгоритми розв’язання задач. 

ПРН13.Вміти писати технічні звіти і презентувати результати 

роботи державною та іноземною мовами. 

ПРН 14. Здатність спілкуватися  іноземною мовою, використову-

ючи лексику зі сфери комп’ютерних наук та управління проек-

тами. 

ПРН 15.Проводити аналіз сучасних тенденцій розвитку 

інформаційних технологій та комп’ютерних наук 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і 

напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі 

організації навчального процесу залучаються професіонали з 

досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та 

фахової роботи, іноземні лектори. 

Розробники програми: 2 доктора технічних  наук, 2 кандидата 

технічних наук, з них 2 професора та 2 доцента. 

Всі члени проектної групи є штатними працівниками 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 
Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 
освітньої-наукової програми мають ступінь зі спеціальності 
122«Комп’ютерні науки», вчене звання та підтверджений рівень 
наукової і професійної активності. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 

встановленим вимогам. 

У навчальних корпусах НУК передбачена можливість 

бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування 

Інтернет-мережею безлімітне. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, 

кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Для проведення досліджень наявні: спеціалізовані аудиторії, 

кабінет імітаційного моделювання та реінжинірингу бізнес-

процесів та інші спеціалізовані науково-дослідні і навчально-

наукові лабораторії випускових кафедр. 

Для проведення інформаційного пошуку та обробка результатів є 

спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване 

ліцензійне програмне забезпечення (MS Visual Studio; СУБД 

MS SQL Server; MS Visio; MS Project) та необмежений 

відкритий доступ до Інтернет-мережі 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт www.nuos.edu.ua містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-

наукової програми викладені на освітньому порталі: 

www.nuos.edu.ua.  

Фонд наукової бібліотеки НУК містить понад 768845 примірників 

друкованих видань (400000 в активному використанні); понад 

380000 примірників підручників; більш 94000 примірників 

наукової літератури; понад 500 примірників періодичних видань; 
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щорічне поповнення фонду до 12000 примірників.  

Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі 

Інтернет.  

Усі ресурси бібліотеки доступні через сайту 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 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", який  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" (ТОМСОН РЕЙТЕР ДЛЯ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ) 

Мета проекту: Розбудова національних наукометричних 

інструментів промоції та оцінки наукової продуктивності 

українських вчених як елемент національної стратегії переходу 

від економіки ресурсів до економіки знань (у співпраці з 

компанією Thomson Reuters). 

Платформа Web of Science пропонує доступ до бібліографічних 

даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та 

матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної 

цитованості цих матеріалів. Таким чином, користувач в змозі 

негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та 

її впливу на наукову спільноту. 

В рамках проекту «ТОРНАДО» було отрамано 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); 

•Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016); 

•Medline® (1950-2016). 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
Національна кредитна мобільність в рамках договорів про 

встановлення науково-освітянських відносин для 
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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),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. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах 

або за індивідуальним графіком. 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної  програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1.Обов’язкові компоненти навчальної та професійної підготовки ОП 

1.1.Нормативні навчальні дисципліни 

ОК 1. Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 Залік 

ОК 2. Методологія управління проєктами 6 Залік 

Курсова 

робота 

ОК 3. Методологія наукових досліджень 6 Залік  

Курсова 

робота 

Всього за циклом загальної підготовки:  15  

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК 4. Наукове стажування 9 Залік 
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ОК 5. Кваліфікаційна атестація 21 Екзамен 

ОК 6. Інструментальні засоби в управлінні проєктами 4 Екзамен 

ОК 7. Комунікація, конфліктологія та управління командою 

проєкту 

  

ОК 8. Методи та моделі прийняття рішень в управлінні 

проектами 

5 Екзамен 

 

ОК 9. Управління якістю в проектах  4 Екзамен 

ОК 10. Проектний аналіз 4 Екзамен 

Всього за циклом професійної підготовки: 51 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 76 

2. Вибіркові компоненти  загальної та професійної підготовки ОП * 

ВБ 1. Вибірковий курс соціально-гуманітарного 

спрямування 

4 Залік 

ВБ 2. Вибірковий курс 1 5 Залік 

ВБ 3. Вибірковий курс 2 5 Залік 

ВБ 4. Вибірковий курс 3 5 Залік 

ВБ 5. Вибірковий курс 4 5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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2.2 Структурно-логічна схема ОПП  
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація  здійснюється  у  формі  захисту  кваліфікаційної роботи 

бакалавра (дипломного проекту)з галузі знань 12 Інформаційні технології за 

спеціальністю 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми 

«Управління проектами». 

 Кваліфікаційна    робота    має    передбачати    теоретичне, 

системотехнічне або експериментальне складного спеціалізованого завдання 

або практичної проблеми в   галузі    комп’ютерних   наук та управління 

проектами ,    яке   характеризується комплексністю   та   невизначеністю   умов   

і   потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій. 

 У кваліфікаційній роботі не має бути академічного плагіату, 

фальсифікації та фабрикації. 

 Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії 

закладу вищої освіти. 
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4.Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми  

 
 ЗК 

01 

ЗК 

02 

ЗК 

03 

ЗК 

04 

ЗК 

05 

ЗК 

06 

ЗК 

07 

ЗК 

08 

ЗК 

09 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

ЗК 

12 

ФК 

1 

ФК 

2 

ФК 

3 

ФК 

4 

ФК 

5 

ФК 

6 

ФК 

7 

ФК 

8 

ФК 

9 

ФК 

10 

ФК 

11 

ФК 

12 

ФК 

13 

ФК 

14 

ФК 

15 

ОК 1  +        +                  

ОК 2   +     +   +   + + +       +     

ОК 3 +   +         +  +             

ОК 4 +   +            +            

ОК 5        +   +   +       + +      

ОК 6   +   +     +       +    +      

ОК 7      + +     +     + + +     +   + 

ОК 8     +                   + + +  

ОК 9        + +           +      +  

ОК10       +        +        +   +  

ВК 1                            

ВК 2                            

ВК 3                            

ВК 4                            

ВК 5                            
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) 

відповідними компонентами  освітньої програми 

 
 ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5 ПР 6 ПР 7 ПР 8 ПР 9 ПР 

10 

ПР 

11 

ПР 

12 

ПР 

13 

ПР 

14 

ПР 

15 

ОК 1             + +  

ОК 2  +      +       + 

ОК 3 +    +          + 

ОК 4 +               

ОК 5    + +           

ОК 6 +   +           + 

ОК 7   +    + +  +   +   

ОК 8  +    +      +    

ОК 9      +     +     

ОК10    +     +      + 

ВК 1                

ВК 2                

ВК 3                

ВК 4                

ВК 5                
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