
І. Преамбула 

Освітньо-професійна  програма   «Комп’ютерні  науки»  (надалі  –  ОПП)  для
підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  першому  (бакалаврському)  рівні  за
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» містить обсяг
кредитів  ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня  вищої  освіти;
перелік  компетентностей  випускника;  нормативний зміст  підготовки  здобувачів
вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти.

ІІ. Загальна характеристика

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Освітня кваліфікація Бакалавр  з  комп’ютерних  наук  та  інформаційних

технологій
Кваліфікація в 

дипломі

Бакалавр  з  комп’ютерних  наук  та  інформаційних

технологій
Опис предметної 

області 

Об'єкти вивчення та/або діяльності: 
- математичні,  інформаційні,  імітаційні  моделі
реальних явищ, об'єктів, систем і процесів; 
- моделі подання даних і знань;
- моделі,  методи і  технології  отримання,  зберігання,
обробки, передачі і використання інформації;
- теорія,  аналіз,  розробка,  оцінка  ефективності,
реалізація  алгоритмів; 
- методи та алгоритми оперативного багатовимірного
та інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень
- високопродуктивні  обчислення,  у  тому  числі
паралельні обчислення та великі дані;
- системний  аналіз  об’єктів  і  процесів
комп’ютеризації; 
- моделі  предметних  областей  і  методи  побудови
інтелектуальних  систем,  заснованих  на  знаннях  і
технологіях прийняття рішень;
- методи  та  алгоритми  розпізнавання  сенсорних
сигналів, звуків, зображень і образів;
- математичне  забезпечення  автоматизованих  систем
обробки  інформації  і  управління,  та  інформаційної
підтримки  життєвого  циклу  промислових  виробів,



програмних  систем  і  комплексів,  систем  підтримки
прийняття рішень;
- математичне  і  програмне  забезпечення  процесу
автоматизації проектних робіт, технології візуалізації
даних;
- лінгвістичне,  інформаційне  і  програмне
забезпечення систем різного призначення.

Цілі  навчання:  підготовка  фахівців,  здатних
застосувати  математичні  основи,  алгоритмічні
принципи в  моделюванні,  проектуванні,  розробці  та
супроводі  інформаційних  систем  і  технологій;
здійснювати  розробку,  впровадження  і  супровід
інтелектуальних  систем  аналізу  та  обробки  даних  в
організаційних, технічних, природничих та соціально-
економічних системах

Теоретичний  зміст  предметної  області:  сучасні
моделі,  методи,  алгоритми,  технології,  процеси  та
способи отримання, представлення, обробки, аналізу,
передачі, зберігання даних в інформаційних системах
з  метою  їх  систематизації  та  виявлення  потрібних
фактів інформаційного характеру.

Методи,  методики  та  технології:  математичні
моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних
і прикладних задач, що виникають при розробці ІТ та
ІС;  сучасні  технології  і  платформи  програмування;
методи  збору,  аналізу  та  консолідації  розподіленої
інформації;  технології  та  методи  проектування,
розроблення та забезпечення якості  складових ІТ та
ІС;  методи  комп’ютерної  графіки  та  технології
візуалізації даних; технології інженерії знань.  

Інструменти  та  обладнання:  CASE-технології
моделювання  та  проектування  ІТ  та  ІС;  розподілені
обчислювальні  системи; комп’ютерні мережі;  хмарні
технології,  системи  управління  базами  даних,
операційні системи. 

Академічні  права

випускників

Продовження  навчання  за  програмою підготовки
на другому (магістерському) рівні вищої освіти



ІІІ  Обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня

вищої освіти

Обсяг  освітньої

програми бакалавра:

На  базі  повної  загальної  середньої  освіти
становить 240 кредитів ЄКТС. 

На  базі  освітньо-кваліфікаційного  рівня
«молодший  спеціаліст»  становить  120  кредитів
ЄКТС.

ІV Перелік компетентностей випускника

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.

Загальні компетентності 1. Здатність  до  абстрактного мислення,  аналізу  та
синтезу.
2. Здатність  застосовувати  знання  у  практичних
ситуаціях.
3. Знання  та  розуміння  предметної  області  та
розуміння професійної діяльності.
4. Здатність  спілкуватися  державною  мовою  як
усно, так і письмово.
5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
6. Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними
знаннями.
7. Здатність  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу
інформації з різних джерел.
8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
9. Здатність працювати в команді.
10. Здатність бути критичним і самокритичним.
11. Здатність розробляти та управляти проектами. 
12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
13. Здатність  оцінювати  та  забезпечувати  якість
виконуваних робіт.
14. Визначеність  і  наполегливість  щодо
поставлених завдань і взятих обов’язків.
15. Здатність діяти на основі етичних міркувань.

Спеціальні  (фахові,

предметні)

компетентності

1. Здатність  до  математичного  та  логічного
мислення,  формулювання  та  досліджування
математичних  моделей,  зокрема  дискретних
математичних  моделей,  обґрунтовування   вибору



методів і підходів для розв’язування теоретичних і
прикладних  задач  в  галузі  комп’ютерних  наук,
інтерпретування отриманих результатів.
2. Здатність  до  виявлення  закономірностей
випадкових  явищ,  застосування  методів
статистичної  обробки  даних  та  оцінювання
стохастичних процесів реального світу.
3. Здатність  до  побудови  логічних  висновків,
використання  формальних  мов  і  моделей
алгоритмічних  обчислень,  проектування,
розроблення та  аналізу алгоритмів,  оцінювання їх
ефективності  та  складності,  розв’язності  та
нерозв’язності  алгоритмічних  проблем  для
адекватного моделювання  предметних  областей   і
створення програмних та інформаційних систем. 
4. Здатність  опанувати  сучасні  технології
математичного  моделювання  об’єктів,  процесів  і
явищ,  розробляти  обчислювальні  моделі  та
алгоритми  чисельного  розв’язання  задач
математичного  моделювання  з  урахуванням
похибок  наближеного  чисельного  розв’язання
професійних задач. 
5. 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.
6. Здатність   до  системного  мислення,
застосування   методології  системного аналізу  для
дослідження  складних  проблем  різної  природи,
методів  формалізації  та  розв’язанні  системних
задач,  що мають  суперечливі  цілі,  невизначеності
та ризики.
7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні
основи  методології  та  технології  моделювання,
реалізовувати  алгоритми  моделювання  для
дослідження  характеристик  і  поведінки  складних
об'єктів  і  систем,  проводити  експерименти  за
програмою моделювання   з  обробкою  й  аналізом
результатів.
8. Здатність проектувати та розробляти програмне



забезпечення  із  застосуванням  різних  парадигм
програмування:  структурного,  об’єктно-
орієнтованого,  функціонального,  логічного,  з
відповідними моделями, методами та алгоритмами
обчислень,  структурами  даних  і  механізмами
управління. 
9. Здатність  реалізувати  багаторівневу
обчислювальну  модель  на  основі  архітектури
клієнт-сервер,  включаючи  бази  даних,  сховища
даних  і  бази  знань,  для  забезпечення
обчислювальних  потреб   багатьох  користувачів,
обробки  транзакцій,  у  тому  числі  на  хмарних
сервісах.
10. Здатність застосовувати методології,  технології
та  інструментальні  засоби  для  управління
процесами  життєвого  циклу  інформаційних  і
програмних  систем,  продуктів  і  сервісів
інформаційних  технологій  відповідно  до  вимог
замовника.
11. Здатність  до інтелектуального багатовимірного
аналізу  даних  та  їхньої  оперативної  аналітичної
обробки  з  візуалізацією  результатів  аналізу  в
процесі  розв’язання  прикладних  задач  в  галузі
комп’ютерних наук.
12. Здатність  забезпечити  організацію
обчислювальних  процесів  в  інформаційних
системах  різного  призначення  з  урахуванням
архітектури,  конфігурування,  показників
результативності  функціонування  операційних
систем і системного програмного забезпечення. 
13. Здатність до розробки мережевого програмного
забезпечення,  що  функціонує  на  основі   різних
топологій  структурованих  кабельних  систем,
використовує  комп’ютерні  системи  і  мережі
передачі  даних  та  аналізує  якість  роботи
комп’ютерних мереж.
14. Здатність  застосовувати  методи  та  засоби
забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та
експлуатувати  спеціальне  програмне  забезпечення
захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної
інформаційної інфраструктури.
15. Здатність  до  аналізу  та  функціонального
моделювання   бізнес-процесів,  побудови  і
практичного застосування функціональних моделей
організаційно-економічних  і  виробничо-технічних



систем,  методів  оцінювання ризиків  проектування
ІС,  синтезу  складних  систем  на  засадах
використання її комп’ютерної моделі.
16. Здатність  реалізовувати  високопродуктивні
обчислення на основі хмарних сервісів і технологій,
паралельних  і  розподілених  обчислень   при
розробці  та  експлуатації  розподілених  систем
паралельної обробки інформації. 
17. Здатність  застосовувати  методи,  підходи  та
інструментальні  засоби  для  проектування  веб-
застосувань,  здатність  застосовувати  технології  та
інструментальні  засоби  для  розробки   веб-
застосувань,  веб-сервісів,  веб-сайтів  та  веб-
інтерфейсів  з  інтеграцією  зовнішніх  даних  і
програмних продуктів.
18. Здатність  застосовувати  моделі  подання  знань,
методи  добування  та  структурування  знань,
логічного виведення для розроблення баз знань та
інтелектуальних  систем,  методи  інженерії  знань,
семантичні мережі і онтології; здатність розробляти
системи  штучного  інтелекту,  експертні  системи,
інтелектуальні  агенти,  інтелектуальні
робототехнічні  системи,  онтології  в  різних
предметних областях.
19. Здатність  до  раціонального  використання
системних  ресурсів  комп’ютерів,  здатність
використовувати  базові  знання  в  області
комп’ютерної  інженерії  в  обсязі,  необхідному  для
розуміння  базових  принципів  організації  та
функціонування апаратних засобів сучасних систем
обробки  інформації,  основних  характеристик,
можливостей  і  областей  застосування
обчислювальних систем різного призначення.
20. Здатність  ефективно  здійснювати  планування,
виконання проектних дій та управління ризиками і
якістю проектів на основі нормативно-методичних
положень,  стандартів  і  норм  певної  прикладної
області  для  управління  ІТ-проектом,  формувати
вимоги  відповідності  інформаційної  системи
технічному завданню. 



V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 

Програмні результати навчання

1. Здобувати систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, аналізувати
проблеми  з  точки  зору  сучасних  наукових  парадигм,  осмислювати  і  робити
обґрунтовані  висновки  з  наукової  і  навчальної  літератури  та  результатів
експериментів.

2. Реалізовувати  засвоєні  поняття,   концепції,  теорії  та  методи  в
інтелектуальній і практичній діяльності в галузі комп’ютерних наук, осмислювати
зміст  і  послідовність  застосування  способів  виконання  дій,  узагальнювати  і
систематизовувати результати робіт.

3. Професійно спілкуватись державною та іноземними мовами,  розробляти
державною та іноземними мовами документацію на системи, продукти і сервіси
інформаційних  технологій,  читати,  розуміти  та  застосовувати  технічну
документацію українською та іноземними мовами в професійній діяльності.

4. Оцінювати  предмет  навчальної  діяльності,  визначати  загальну  мету  і
конкретні  задачі,  вибирати  адекватні  засоби  їх  розв’язання  для   досягнення
результату, здійснювати  необхідний   самоконтроль,  використовувати  довідкову
літературу і  технічну  документацію,  розвивати  та  застосовувати  у  професійній
діяльності свої творчі здібності, організовувати робоче місце, планувати робочий
час.

5. Здійснювати  пошук,  аналіз  і  синтез  інформації  з  різних  джерел  для
розв’язування завдань спеціальності, відтворювати факти (дати, події, принципи й
закономірності  суспільного  розвитку),  встановлювати  причинно-наслідкові
зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, аргументувати свої думки. 

6. Проявляти  допитливість,  схильність  до  ризику,  вміння  мислити,
надихатись  новими  ідеями,  втілювати  їх,  запалювати  ними  оточуючих,
комбінувати та експериментувати.

7. Будувати зв’язки та відносини з людьми, враховувати точку зору колег,
розуміти інших людей,  виражати довіру команді, визнавати свої помилки, уникати
та  запобігати  конфліктам,  стримувати  особисті  амбіції.  Здійснювати  підбір  і
підготовку  інформації  та  задач проектній  команді,  ставити  цілі  і  формулювати
завдання для реалізації проектів і програм.

8. Проводити  аналіз  сильних  і  слабких  сторін  рішення,  зважувати  і
аналізувати  можливості  і  ризики  ухвалених  рішень,  оцінювати  ефективність
прийнятих рішень. 

9. Застосовувати  у  роботі  міжнародні  стандарти  з  оцінки  якості
програмного  забезпечення,  управління  та  обслуговування  ІТ  сервісів,  моделі
оцінки зрілості процесів розробки ПЗ. 

10. Аналізувати  проблемні  ситуації,  ставити  собі  певні  цілі  щодо
розв’язання професійних задач і свідомо добиватися їх реалізації, вибирати шлях
для  майбутніх  дій,  визначати  засоби,  потрібні  для  досягнення  мети,  приймати
рішення.

11. Реалізовувати систему моральних стосунків у професійній діяльності.



12. Ефективно  використовувати  сучасний  математичний  апарат  в
професійній  діяльності   для  розв’язання  задач  теоретичного  та  прикладного
характеру в процесі  аналізу, синтезу та  проектування інформаційних систем за
галузями.

13. Розв’язувати  типові  задачі  з  використанням  основних  теорем  теорії
ймовірностей;  будувати закони розподілу випадкових величин і обчислювати їх
числові характеристики; будувати моделі випадкових процесів та здійснювати їх
аналіз;  застосовувати  ймовірнісно-статистичні  методи  для  оцінки  стохастичних
процесів;  використовувати  сучасні  середовища  для  розв’язування  задач
статистичної обробки експериментальних даних.

14. Використовувати  формальні  моделі  алгоритмів  та  обчислюваних
функцій,   встановлювати  розв’язність,  часткову  розв’язність  та  нерозв’язність
алгоритмічних  проблем,  проектувати,  розробляти  та  аналізувати  алгоритми  ,
оцінювання їх ефективності та складності.

15. Використовувати математичні пакети та розробляти програми реалізації
чисельних  методів,  обґрунтовано  вибирати  чисельні  методи  при  розв’язанні
інженерних  задач   в  процесі  проектування  та  моделювання   інформаційних  і
програмних  систем  і  технологій,  оцінювати  ефективність  чисельних  методів,
зокрема збіжність, стійкість та трудомісткість реалізації.

16. Формулювати мету управління організаційно-технічною та економічною
системами, формувати систему критеріїв якості управління, будувати математичну
модель задачі, вибирати та застосовувати відповідний метод розв’язування задачі
оптимізації, знаходити її оптимальний розв’язок, коригувати модель й розв'язок на
основі отриманих нових знань про задачу й операцію.

17. виробляти  управлінське  рішення  щодо  досліджуваної  операції  й
виконання  цього  рішення,  застосовувати  програмні  засоби  для  пошуку
оптимальних рішень задач  організаційно-економічного управління.

18. Описувати,  предметну,  область,  застосовувати  принципи  системного
підходу  до  моделювання  і  проектування  систем  та  об’єктів  інформатизації,
здійснювати  системний  аналіз  бізнес-процесів  систем  управління,  розкривати
невизначеності  та  аналізувати багатофакторні  ризики; знаходити рішення слабо
структурованих проблем. 

19. Визначати складові структурної та параметричної ідентифікації моделей
реальних систем, застосовувати методи моделювання складних об’єктів і систем з
використанням відповідне програмне забезпечення,  оцінювати ступінь повноти,
адекватності, істинності  та реалізуємості моделей реальних систем. 

20. Розробляти  програмні  моделі  предметних  середовищ,  вибирати
парадигму  програмування  з  позицій  зручності  та  якості  застосування  для
реалізації  методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі  комп’ютерних наук,
створювати надійне та ефективне програмне забезпечення.

21. Використовувати  методи,  технології  та  інструментальні  засоби  для
проектування  і  розробки  клієнт-серверних  застосувань,  проектувати
концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізовувати
запити до них,  створювати  розподілені  бази даних,  сховища та  вітрини даних,
бази знань, у тому числі на хмарних сервісах. 



22. Використовувати  методології,  технології  та  інструментальні  засоби
управління життєвим циклом інформаційних систем, програмного забезпечення,
продуктів і  сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і  обмежень
замовника,  вміння  готувати  проектну  документацію  (техніко-економічне
обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, креативний бриф, угоду, договір,
контракт та ін.).

23. Використовувати технології OLAP, DataMining, TextMining, WebMining в
процесі інтелектуального багатовимірного аналізу даних; розв’язувати професійні
задачі з використанням методів класифікації, прогнозування, кластерного аналізу,
пошуку асоціативних правил. 

24. Розв’язувати  питання  адміністрування,  ефективного  застосування,
безпеки,  діагностування,  відновлення,  моніторингу  й  оптимізації  роботи
комп’ютерів, операційних систем і системних ресурсів комп’ютерних систем.

25. Володіти  методами  і  засобами  роботи  з  комп’ютерними  мережами;
вибирати  конфігурацію,  тип  і  структуру  комп’ютерної  мережі;  експлуатувати
комп’ютерні мережі в процесі виконання розподілених обчислень.

26. Зберігати  конфіденційність,  цілісність  та  доступність  інформації,
забезпечувати автентичність,  відстежуваність та надійність інформації в умовах
неповноти та невизначеність вихідних даних, багатокритеріальності професійних
задач. 

27. Використовувати  технології  проектування  складних  систем,  вибирати
CASE-засоби; формулювати техніко-економічні вимоги, розробляти інформаційні
та  програмні  системи  з  використанням  шаблонів  та  засобів  автоматизованого
проектування.

28. Виконувати  паралельні  та  розподілені  обчислення,  застосовувати
чисельні  методи  та  алгоритми  для  паралельних  структур,  мови  паралельного
програмування  при  розробці  та  експлуатації  паралельного  та  розподіленого
програмного забезпечення. 

29. Вибирати  і  використовувати  мови  розмітки  гіпертексту,  мови  веб-
програмування,  засоби  СУБД   та  системи  управління  контентом  CMS  для
створення і оформлення веб-застосувань, вміти розміщувати їх на веб-серверах.

30. Використовувати  методологію  проектування  інтелектуальних  систем,
нечітких  моделей   і  штучних  нейронних  мереж,  інструментальні  засоби   їх
реалізації;  володіти  методами  проектування  та  експлуатації  інтелектуальних
систем; розробляти та аналізувати автономні  агенти; застосовувати різні моделі
представлення знань при реалізації експертних систем; здійснювати онтологічний
аналіз.

31. Визначати, описувати, відтворювати цифрову логіку і цифрові системи,
подання даних на  машинному рівні,  машинну організацію на рівні  Асемблера,
системну  організацію  та  архітектуру  пам'яті,  інтерфейси  і  комунікації,
функціональну організацію комп’ютера, багатопроцесорні, кластерні архітектури;
багатомодульні  системні  програми;   міжмодульні  взаємодії  та  взаємодії  з
бібліотеками  середовищ  програмування,  взаємодію  з  апаратурою,  елементи
синтаксичних та семантичних аналізаторів трансляторів.



32. Керувати розробленням програмних систем, використовувати програмні
засоби та технології для управління ІТ-проектами, розробляти ІТ-проекти.

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми  атестації  здобувачів  вищої
освіти

Атестація  здійснюється  у  формі
Державного кваліфікаційного екзамену

Вимоги  до  державного
кваліфікаційного екзамену

Відповідно  до  Положення  про
організацію  освітнього  процесу  в
Тернопільському  національному
економічному університеті

VII Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

У  ТНЕУ  функціонує  система  внутрішнього  забезпечення  якості,  яка
передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
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 науково-
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу,  у  тому  числі  самостійної  роботи  студентів,  за  кожною  освітньою
програмою;

6)  забезпечення  наявності  інформаційних  систем  для  ефективного
управління освітнім процесом;

7)  забезпечення  публічності  інформації  про  освітні  програми,  ступені
вищої освіти та кваліфікації;

8)  забезпечення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і
здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ОПП є нормативним документом, в якому визначається сукупність вимог
до  змісту  та  результатів  освітньої  діяльності  в  ТНЕУ  за  рівнем  вищої  освіти
«бакалавр»  в  межах  спеціальності  122  «Комп’ютерні  науки  та  інформаційні
технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

ОПП  використовується  для  визначення  та  оцінювання  якості  змісту  та
результатів освітньої діяльності і визначає такі вимоги до освітньої програми:

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;

 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти;

Зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,  у  тому  числі  25%  –  вільного
вибору студента, відповідає таким критеріям:

- чіткість та однозначність, дозволяючи чітко окреслити зміст вимог до
здобувача вищої освіти:

- діагностичність (тобто результати навчання мають об’єктивні ознаки
їх досягнення чи недосягнення); 

- вимірюваність (існують спосіб та шкала для вимірювання досягнення
результату  прямими  або  непрямими  методами,  рівнів  досягнення  складних
результатів).

Результати навчання співвідносяться з компетентностями. 
Матриця  відповідності  визначених  ОПП  компетентностей  дескрипторам

НРК  та   матриця  відповідності  визначених  ОПП  результатів  навчання  та
компетентностей представлені в  Таблицях 1 і 2.



Таблиця 1
Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей

дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація

Автономія та
відповідальність

1 2 3 4 5
Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. + + + +
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. + + + +
Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.

+ + + +

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.

+ + + +

Здатність спілкуватися іноземною мовою. + + + +
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. + + + +
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.

+ + + +

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). + + + +
Здатність працювати в команді. + + + +
Здатність бути критичним і самокритичним. + + + +
Здатність розробляти та управляти проектами. + + + +
Здатність приймати обґрунтовані рішення. + + + +
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт.

+ + + +

Визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків.

+ + + +

Здатність діяти на основі етичних міркувань. + + + +
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

Здатність до математичного та логічного мислення, 
формулювання та досліджування математичних 
моделей, зокрема дискретних математичних моделей, 
обґрунтовування  вибору методів і підходів для 
розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі 
комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих 
результатів.

+ + + +

Здатність до виявлення закономірностей випадкових 
явищ, застосування методів статистичної обробки 
даних та оцінювання стохастичних процесів реального 
світу.

+ + + +

Здатність до побудови логічних висновків, 
використання формальних мов і моделей алгоритмічних
обчислень, проектування, розроблення та аналізу 
алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, 
розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем 
для адекватного моделювання предметних областей  і 
створення програмних та інформаційних систем. 

+ + + +

Здатність опанувати сучасні технології математичного 
моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти 
обчислювальні моделі та алгоритми чисельного 
розв’язання задач математичного моделювання з 
урахуванням похибок наближеного чисельного 
розв’язання професійних задач. 

+ + + +

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.

+ + + +

Здатність  до системного мислення, застосування  + + + +
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методології системного аналізу для дослідження 
складних проблем різної природи, методів формалізації 
та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі 
цілі, невизначеності та ризики.
Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи
методології та технології моделювання, реалізовувати 
алгоритми моделювання для дослідження 
характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, 
проводити експерименти за програмою моделювання  з 
обробкою й аналізом результатів.

+ + + +

Здатність проектувати та розробляти програмне 
забезпечення із застосуванням різних парадигм 
програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, 
функціонального, логічного, з відповідними моделями, 
методами та алгоритмами обчислень, структурами 
даних і механізмами управління. 

+ + + +

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну 
модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи
бази даних, сховища даних і бази знань, для 
забезпечення обчислювальних потреб  багатьох 
користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на 
хмарних сервісах.

+ + + +

Здатність застосовувати методології, технології та 
інструментальні засоби для управління процесами 
життєвого циклу інформаційних і програмних систем, 
продуктів і сервісів інформаційних технологій 
відповідно до вимог замовника.

+ + + +

Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу 
даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з 
візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання 
прикладних задач в галузі комп’ютерних наук.

+ + + +

Здатність забезпечити організацію обчислювальних 
процесів в інформаційних системах різного 
призначення з урахуванням архітектури, 
конфігурування, показників результативності 
функціонування операційних систем і системного 
програмного забезпечення. 

+ + + +

Здатність до розробки мережевого програмного 
забезпечення, що функціонує на основі  різних 
топологій структурованих кабельних систем, 
використовує комп’ютерні системи і мережі передачі 
даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.

+ + + +

Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення 
інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати 
спеціальне програмне забезпечення захисту 
інформаційних ресурсів об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури.

+ + + +

Здатність до аналізу та функціонального моделювання  
бізнес-процесів, побудови і практичного застосування 
функціональних моделей організаційно-економічних і 
виробничо-технічних систем, методів оцінювання 
ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на 
засадах використання її комп’ютерної моделі.

+ + + +

Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення 
на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і 
розподілених обчислень  при розробці та експлуатації 
розподілених систем паралельної обробки інформації. 

+ + + +

Здатність застосовувати методи, підходи та 
інструментальні засоби для проектування веб-
застосувань, здатність застосовувати технології та 
інструментальні засоби для розробки  веб-застосувань, 
веб-сервісів, веб-сайтів та веб-інтерфейсів з інтеграцією

+ + + +
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зовнішніх даних і програмних продуктів.
Здатність застосовувати моделі подання знань, методи 
добування та структурування знань, логічного 
виведення для розроблення баз знань та 
інтелектуальних систем, методи інженерії знань, 
семантичні мережі і онтології; здатність розробляти 
системи штучного інтелекту, експертні системи, 
інтелектуальні агенти, інтелектуальні робототехнічні 
системи, онтології в різних предметних областях.

+ + + +

Здатність  до  раціонального  використання  системних
ресурсів комп’ютерів, здатність використовувати базові
знання  в  області  комп’ютерної  інженерії  в  обсязі,
необхідному  для  розуміння  базових  принципів
організації  та  функціонування  апаратних  засобів
сучасних  систем  обробки  інформації,  основних
характеристик,  можливостей  і  областей  застосування
обчислювальних систем різного призначення.

+ + + +

Здатність ефективно здійснювати планування, 
виконання проектних дій та управління ризиками і 
якістю проектів на основі нормативно-методичних 
положень, стандартів і норм певної прикладної області 
для управління ІТ-проектом, формувати вимоги 
відповідності інформаційної системи технічному 
завданню.

+ + + +



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей

Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтеграль-
на компе-
тентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Здобувати систематичні знання 
в галузі комп’ютерних наук, 
аналізувати проблеми з точки 
зору сучасних наукових 
парадигм, осмислювати і 
робити обґрунтовані висновки з
наукової і навчальної 
літератури та результатів 
експериментів.

+ +

Реалізовувати засвоєні поняття,
концепції, теорії та методи в 
інтелектуальній і практичній 
діяльності в галузі 
комп’ютерних наук, 
осмислювати зміст і 
послідовність застосування 
способів виконання дій, 
узагальнювати і 
систематизовувати результати 
робіт.

+ + +

Професійно спілкуватись 
державною та іноземними 
мовами,  розробляти 
державною та іноземними 
мовами документацію на 
системи, продукти і сервіси 
інформаційних технологій, 
читати, розуміти та 
застосовувати технічну 
документацію українською та 
іноземними мовами в 
професійній діяльності.

+ + +

Оцінювати предмет навчальної + +



Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтеграль-
на компе-
тентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

діяльності, визначати загальну 
мету і конкретні задачі, 
вибирати адекватні засоби їх 
розв’язання для  досягнення 
результату, здійснювати 
необхідний   самоконтроль, 
використовувати довідкову 
літературу і технічну 
документацію, розвивати та 
застосовувати у професійній 
діяльності свої творчі здібності,
організовувати робоче місце, 
планувати робочий час.
Здійснювати пошук, аналіз і 
синтез інформації з різних 
джерел для розв’язування 
завдань спеціальності, 
відтворювати факти (дати, 
події, принципи й 
закономірності суспільного 
розвитку), встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки 
між подіями, явищами, робити 
висновки, аргументувати свої 
думки.

+ +

Проявляти допитливість, 
схильність до ризику, вміння 
мислити, надихатись новими 
ідеями, втілювати їх, 
запалювати ними оточуючих, 
комбінувати та 
експериментувати.

+ +

Будувати зв’язки та відносини з
людьми, враховувати точку 
зору колег, розуміти інших 
людей,  виражати довіру 
команді, визнавати свої 

+ + + +
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помилки, уникати та запобігати
конфліктам, стримувати 
особисті амбіції. Здійснювати 
підбір і підготовку інформації 
та задач проектній команді, 
ставити цілі і формулювати 
завдання для реалізації 
проектів і програм
Проводити аналіз сильних і 
слабких сторін рішення, 
зважувати і аналізувати 
можливості і ризики ухвалених 
рішень, оцінювати 
ефективність прийнятих 
рішень. 

+ +

Застосовувати у роботі 
міжнародні стандарти з оцінки 
якості програмного 
забезпечення, управління та 
обслуговування ІТ сервісів, 
моделі оцінки зрілості процесів
розробки ПЗ. 

+ +

Аналізувати проблемні 
ситуації, ставити собі певні цілі
щодо розв’язання професійних 
задач і свідомо добиватися їх 
реалізації, вибирати шлях для 
майбутніх дій, визначати 
засоби, потрібні для 
досягнення мети, приймати 
рішення.

+ +

Реалізовувати систему 
моральних стосунків у 
професійній діяльності.

+ +

Ефективно використовувати 
сучасний математичний апарат 
в професійній діяльності  для 

+ +
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розв’язання задач теоретичного
та прикладного характеру в 
процесі аналізу, синтезу та 
проектування інформаційних 
систем за галузями
Розв’язувати типові задачі з 
використанням основних 
теорем теорії ймовірностей; 
будувати закони розподілу 
випадкових величин і 
обчислювати їх числові 
характеристики; будувати 
моделі випадкових процесів та 
здійснювати їх аналіз; 
застосовувати ймовірнісно-
статистичні методи для оцінки 
стохастичних процесів; 
використовувати сучасні 
середовища для розв’язування 
задач статистичної обробки 
експериментальних даних.

+ +

Використовувати формальні 
моделі алгоритмів та 
обчислюваних функцій,  
встановлювати розв’язність, 
часткову розв’язність та 
нерозв’язність алгоритмічних 
проблем, проектувати, 
розробляти та аналізувати 
алгоритми , оцінювання їх 
ефективності та складності.

+ +

Використовувати математичні 
пакети та розробляти програми 
реалізації чисельних методів, 
обґрунтовано вибирати 
чисельні методи при 
розв’язанні інженерних задач  в

+ +
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процесі проектування та 
моделювання  інформаційних і 
програмних систем і 
технологій, оцінювати 
ефективність чисельних 
методів, зокрема збіжність, 
стійкість та трудомісткість 
реалізації.
Формулювати мету управління 
організаційно-технічною та 
економічною системами, 
формувати систему критеріїв 
якості управління, будувати 
математичну модель задачі, 
вибирати та застосовувати 
відповідний метод 
розв’язування задачі 
оптимізації, знаходити її 
оптимальний розв’язок, 
коригувати модель й розв'язок 
на основі отриманих нових 
знань про задачу й операцію,
виробляти управлінське 
рішення щодо досліджуваної 
операції й виконання цього 
рішення, застосовувати 
програмні засоби для пошуку 
оптимальних рішень задач  
організаційно-економічного 
управління.

+ +

Описувати, предметну, область,
застосовувати принципи 
системного підходу до 
моделювання і проектування 
систем та об’єктів 
інформатизації, здійснювати 
системний аналіз бізнес-
процесів систем управління, 

+ +
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розкривати невизначеності та 
аналізувати багатофакторні 
ризики; знаходити рішення 
слабо структурованих проблем.
Визначати складові структурної
та параметричної ідентифікації 
моделей реальних систем, 
застосовувати методи 
моделювання складних об’єктів
і систем з використанням 
відповідне програмне 
забезпечення, оцінювати 
ступінь повноти, адекватності, 
істинності  та реалізуємості 
моделей реальних систем 

+ +

Розробляти програмні моделі 
предметних середовищ, 
вибирати  парадигму 
програмування з позицій 
зручності та якості 
застосування для реалізації 
методів та алгоритмів 
розв’язання задач в галузі 
комп’ютерних наук,  
створювати надійне та 
ефективне програмне 
забезпечення .

+ +

Використовувати методи, 
технології та інструментальні 
засоби для проектування і 
розробки клієнт-серверних 
застосувань, проектувати 
концептуальні, логічні та 
фізичні моделі баз даних, 
розробляти та оптимізовувати 
запити до них, створювати 
розподілені бази даних, 

+ +
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сховища та вітрини даних, бази
знань, у тому числі на хмарних 
сервісах. 
Використовувати методології, 
технології та інструментальні 
засоби управління життєвим 
циклом інформаційних систем, 
програмного забезпечення, 
продуктів і сервісів 
інформаційних технологій 
відповідно до вимог і обмежень
замовника, вміння готувати 
проектну документацію 
(техніко-економічне 
обґрунтування, технічне 
завдання, бізнес-план, 
креативний бриф, угоду, 
договір, контракт та ін.).

+ +

Використовувати технології 
OLAP, DataMining, TextMining, 
WebMining в процесі 
інтелектуального 
багатовимірного аналізу даних; 
розв’язувати професійні задачі 
з використанням методів 
класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку 
асоціативних правил. 

+ +

Розв’язувати питання 
адміністрування, ефективного 
застосування, безпеки, 
діагностування, відновлення, 
моніторингу й оптимізації 
роботи комп’ютерів, 
операційних систем і 
системних ресурсів 
комп’ютерних систем.

+ +



Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтеграль-
на компе-
тентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Володіти методами і засобами 
роботи з комп’ютерними 
мережами; вибирати 
конфігурацію, тип і структуру 
комп’ютерної мережі; 
експлуатувати  комп’ютерні 
мережі в процесі виконання 
розподілених обчислень 

+ +

Зберігати конфіденційність, 
цілісність та доступність 
інформації, забезпечувати 
автентичність, відстежуваність 
та надійність інформації в 
умовах неповноти та 
невизначеність вихідних даних,
багатокритеріальності 
професійних задач. 

+ +

Використовувати технології 
проектування складних систем,
вибирати CASE- засоби; 
формулювати техніко-
економічні вимоги, розробляти 
інформаційні та програмні 
системи з використанням 
шаблонів та засобів 
автоматизованого 
проектування.

+ +

Виконувати паралельні та 
розподілені обчислення, 
застосовувати чисельні методи 
та алгоритми для паралельних 
структур, мови паралельного 
програмування при розробці та 
експлуатації паралельного та 
розподіленого програмного 
забезпечення. 

+ +

Вибирати і використовувати + +
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мови розмітки гіпертексту, 
мови веб-програмування, 
засоби СУБД  та системи 
управління контентом CMS для
створення і оформлення веб-
застосувань, вміти розміщувати
їх на веб-серверах.
Використовувати методологію 
проектування інтелектуальних 
систем, нечітких моделей  і 
штучних нейронних мереж, 
інструментальні засоби  їх 
реалізації;. 
володіти методами 
проектування та експлуатації 
інтелектуальних систем;
розробляти та аналізувати 
автономні  агенти;
застосовувати різні моделі 
представлення знань при 
реалізації експертних систем; 
здійснювати онтологічний 
аналіз.

+ +

Визначати, описувати, 
відтворювати цифрову логіку і 
цифрові системи,
подання даних на машинному 
рівні, машинну організацію на 
рівні Асемблера,
системну організацію та 
архітектуру пам'яті, інтерфейси
і комунікації, функціональну 
організацію комп’ютера, 
багатопроцесорні, кластерні 
архітектури;  
багатомодульні системні 
програми;  міжмодульні 
взаємодії та взаємодії з 

+ +
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бібліотеками середовищ 
програмування,
взаємодію з апаратурою, 
елементи синтаксичних та 
семантичних аналізаторів 
трансляторі в.
Керувати розробленням 
програмних систем, 
використовувати програмні 
засоби та технології для 
управління ІТ-проектами, 
розробляти ІТ-проекти.

+ +


