
І Преамбула 

ОНП «Математичне та програмне забезпечення комп’ютерних систем»

за  спеціальністю  121  «Інженерія  програмного  забезпечення»  для

підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні

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.

II Загальна характеристика

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь  вищої

освіти

Магістр

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціалізація Математичне  та  програмне  забезпечення

комп’ютерних систем
Обмеження  щодо

форм навчання 

Немає

Освітня

кваліфікація 

Магістр з інженерії програмного забезпечення

Професійна

кваліфікація
Кваліфікація  в

дипломі

Магістр з інженерії програмного забезпечення

Опис предметної 

області 

- Об’єкти  вивчення  та  професійної  діяльності:

процеси,  методи,  інструментальні  засоби  та

ресурси  розробки,  модифікації,  аналізу,

забезпечення  якості,  впровадження,  і

супроводження програмного забезпечення.

- Цілі  навчання:  підготовка  фахівців,  здатних

ставити  виробничі  завдання  щодо  розробки,

забезпечення  якості  впровадження  та



супроводження  програмних  засобів,  знаходити

раціональні  методи  та  засоби  їх  розв’язку,

вирішувати  найбільш  складні  з  них,

забезпечувати сталий розвиток ІТ компаній щодо

якості  процесів  та  результатів  розробки

програмного забезпечення.

- Теоретичний зміст предметної області:  базові

математичні,  інфологічні,  лінгвістичні,

економічні  концептуальні  положення  щодо

розробки, і  супроводження  програмного

забезпечення;  теоретичні  основи  аналізу  вимог,

моделювання,  проектування,  конструювання,

супроводження  та  забезпечення  якості

програмного забезпечення.

Інструменти  та  обладнання:  програмно-

апаратні  інструментальні  засоби  накопичення,

моделювання,  документування  та  управління

вимогами, компіляції, налагодження коду, аналізу

програмного коду, підтримки процесу тестування,

верифікації  та  валідації  програмного

забезпечення,  менеджменту  проектів,  групової

динаміки і комунікації.
Академічні  права

випускників

Здобуття вищої освіти на третьому рівні 

ІІІ  Обсяг кредитів  ЄКТС,  необхідний для здобуття відповідного

ступеня вищої освіти

Обсяг освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на

другому (магістерському) рівні становить 120 кредитів ЄКТС.

ІV Перелік компетентностей випускника

Інтегральна Здатність  розв’язувати  складні  задачі  і



компетентність проблеми інженерії  програмного  забезпечення,  що

передбачає  проведення  досліджень  з  елементами

наукової новизни та/або здійснення інновацій в умовах

невизначеності вимог.
Загальні

компетентності

ЗК-1.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та

синтезу.
ЗК-2. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно,

так і письмово.
ЗК-3. Здатність проведення теоретичних та прикладних

досліджень на відповідному рівні.
ЗК-4.  Здатність  мотивувати  людей  та  рухатися  до

спільної мети, працювати в команді співробітників.
ЗК-5.  Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших

професійних груп різного рівня (з експертами з  інших

галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК-6. Здатність удосконалювати свої навички на основі

аналізу попереднього досвіду.
ЗК-7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні

(фахові,

предметні)

компетентності

СК-1.  Здатність  аналізувати  предметні  області,

формувати,  аналізувати  та  моделювати  вимоги  до

програмного забезпечення.

СК-2.  Здатність  ідентифікувати,  класифікувати  та

описувати  проектні  завдання,  знаходити  раціональні

методи й підходи до їх розв’язання.

СК-3.  Здатність  проектувати  програмне забезпечення,

включаючи проведення моделювання його архітектури,

поведінки  та  процесів  функціонування  окремих

підсистем і модулів.

СК-4.  Здатність  розвивати  і  реалізовувати  нові

конкурентоспроможні  ідеї  в  інженерії  програмного

забезпечення.

СК-5.  Здатність  оцінювати  ступінь  обґрунтованості

застосування  специфікацій,  стандартів,  правил  і



рекомендацій в професійній галузі та дотримуватися їх

при  реалізації  процесів  життєвого  циклу  програмного

забезпечення. 

СК-6. Здатність  ефективно  керувати  фінансовими,

людськими,  технічними  та  іншими  проектними

ресурсами.

СК-7. Здатність  систематизувати  професійні  знання

щодо  створення  і  супроводження  програмного

забезпечення.

СК-8. Здатність  розробляти  і  координувати  процеси,

фази та ітерації життєвого циклу програмних систем на

основі  застосування  відповідних  моделей,  методів  та

технологій розробки програмного забезпечення.

СК-9. Вміння  планувати  і  проводити  наукові

дослідження,  готувати  результати  наукових  робіт  з

інженерії програмного забезпечення до оприлюднення.

СК-10.  Здатність  застосовувати  і  розвивати

фундаментальні  і  міждисциплінарні  знання  для

успішного  розв’язання  наукових  завдань  інженерії

програмного забезпечення. 



V Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання

ПР-1 Знати і системно застосовувати методи аналізу та моделювання

прикладної  області,  виявлення  інформаційних  потреб  і  збору

вихідних даних для проектування програмного забезпечення.
ПР-2 Обґрунтовувати вибір методів формування вимог до програмної

системи, розробляти, аналізувати та систематизувати вимоги.
ПР-3 Знати і застосовувати базові концепції і методології моделювання

інформаційних процесів.
ПР-4 Оцінювати і вибирати методи і моделі розробки, впровадження,

експлуатації  програмних  засобів  та  управління  ними  на  всіх

етапах життєвого циклу.
ПР-5 Розробляти  і  оцінювати  стратегії  проектування  програмних

засобів;  обґрунтовувати,  аналізувати  і  оцінювати  прийняті

проектні  рішення  з  точки  зору  якості  кінцевого  програмного

продукту.
ПР-6 Аналізувати,  оцінювати  і  вибирати методи,  сучасні  програмно-

апаратні  інструментальні  та  обчислювальні  засоби,  технології,

алгоритмічні  та програмні рішення для ефективного виконання

конкретних виробничих задач з програмної інженерії.
ПР-7 Обґрунтовано  вибирати  парадигми  і  мови  програмування  для

вирішення  прикладних  завдань;  застосовувати  на  практиці

системні  та  спеціалізовані  засоби,  компонентні  технології

(платформи)  та  інтегровані  середовища  розробки  програмного

забезпечення.
ПР-8 Проводити  аналітичне дослідження параметрів  функціонування

програмних   систем  для  їх  валідації  та  верифікації,  а  також

проводити  аналіз  обраних  методів,  засобів  автоматизованого

проектування та реалізації програмного забезпечення.
ПР-9 Знати  і  застосовувати  сучасні  професійні  стандарти  і  інші

нормативно-правові  документи  з  інженерії  програмного



забезпечення.
ПР-10 Вміти  приймати  організаційно-управлінські  рішення  в  умовах

невизначеності.
ПР-11 Набувати  нові  наукові  і  професійні  знання,  вдосконалювати

навички,  прогнозувати  розвиток  програмних  систем  та

інформаційних технологій.
ПР-12 Формулювати,  експериментально  підтверджувати,

обґрунтовувати і застосовувати на практиці в процесі  розробки

програмного  забезпечення  конкурентоспроможні  ідеї,  методи,

технології вирішення професійних, науково-технічних завдань в

умовах невизначеності.
ПР-13 Оформляти результати досліджень у вигляді  статей у наукових

виданнях та тез доповідей на науково-технічних конференціях.
ПР-14 Пояснити,  аналізувати,  цілеспрямовано  шукати  і  вибирати

необхідні  для вирішення фахових наукових і  прикладних задач

інформаційно-довідкові  та  науково-технічні  ресурси  і  джерела

знань з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.



VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми  атестації

здобувачів  вищої

освіти

Атестація  у  формі  публічного  захисту

кваліфікаційної роботи.

Вимоги  до

кваліфікаційної

роботи

Кваліфікаційна  робота  передбачає  розв’язання

комплексного  науково-практичного  завдання  у

прогресуючих  напрямах  інженерії  програмного

забезпечення.

Запозичення  у  пояснювальній  записці  та

розробленому  програмному  забезпеченні  не

повинні  перевищувати  40%  та  мають  бути

перевірені на наявність плагіату.

Кваліфікаційна  робота  має  бути  оприлюднена

згідно  з  вимогами  в  електронному

інформаційному просторі.



VІI Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти

Система  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості  вищої

освіти (система внутрішнього забезпечення якості), 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 закладу вищої освіти та регулярне

оприлюднення  результатів  таких  оцінювань  на  офіційному  веб-сайті

закладу  вищої  освіти,  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  спрямованих  на  підвищення  якості

освіти.



Система  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості  вищої

освіти  (система  внутрішнього  забезпечення  якості)  за  поданням  ТНЕУ

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

або  акредитованими  ним  незалежними  установами  оцінювання  та

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до

системи  забезпечення  якості  вищої  освіти,  що  затверджуються

Національним  агентством  із  забезпечення  якості  вищої  освіти,  та

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої

освіти.



VІII Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності

За  спеціальністю  121  «Інженерія  програмного  забезпечення»  на

момент розроблення відсутній відповідний професійний стандарт. 



IX Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт

вищої освіти

 Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про

затвердження  переліку  галузей  знань  і  спеціальностей,  за  якими

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;

 Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну

ДК 009:2005;  Чинний  від  2012-01-01.  –  (Національний  класифікатор

України); 

 Класифікатор  професій  :  ДК  003:2010.  –  На  заміну  ДК  003:2005  ;

Чинний від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

 Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О

2013):  Сопроводительное руководство к Международной стандартной

классификации  образования  2011.  –  Институт  статистики  ЮНЕСКО,

2014.  –  Режим  доступу:

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-

education-training- 2014-rus.pdf; 

 Стандарти і  рекомендації  щодо забезпечення якості  в Європейському

просторі вищої освіти. К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7;

 Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. /

авт.- уклад. : В. М. Захарченко та ін. / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ

«Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0.

 Наказ  МОН  України  від  01.06.2016  №  600  «Про  затвердження  та

введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів

вищої освіти».

 Пояснювальна  записка  до  Стандарту  вищої  освіти  (не  є  складовою

Стандарту) 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-%202014-rus.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-%202014-rus.pdf


Таблиця  1. Матриця  відповідності  визначених  Стандартом

компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація 
компетентностей за 
НРК

Знання

Зн1. 
Спеціалізовані
концептуальні 
знання, набуті 
у процесі 
навчання 
та/або 
професійної 
діяльності на 
рівні новітніх 
досягнень, які 
є основою для 
оригінального 
мислення та 
інноваційної 
діяльності, 
зокрема в 
контексті 
дослідницької 
роботи.
Зн2. Критичне
осмислення 
проблем у 
навчанні 
та/або 
професійній 
діяльності та 
на межі 
предметних 
галузей.

Уміння
Ум1. Розв’язання 
складних задач і 
проблем, що потребує 
оновлення та 
інтеграції знань, часто 
в умовах 
неповної/недостатньої 
інформації та 
суперечливих вимог.
Ум2. Провадження 
дослідницької та/або 
інноваційної 
діяльності

Комунікація
К1. Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, а 
також знань та 
пояснень, що їх
обґрунтовують,
до фахівців і 
нефахівців, 
зокрема до 
осіб, які 
навчаються
К2. 
Використання 
іноземних мов 
у професійній 
діяльності.

Автономія та 
відповідальність
АВ1. Прийняття 
рішень у складних
і 
непередбачуваних 
умовах, що 
потребує 
застосування 
нових підходів та 
прогнозування.
АВ2. 
Відповідальність 
за розвиток 
професійного 
знання і практик, 
оцінку 
стратегічного 
розвитку команди.
АВ3. Здатність до 
подальшого 
навчання, яке 
значною мірою є 
автономним та 
самостійним.

Загальні компетентності
ЗК-1. Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу.

Ум1

ЗК-2. Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою як 
усно, так і письмово.

К2

ЗК-3.  Здатність
проведення
теоретичних  та
прикладних
досліджень  на
відповідному рівні.

Ум2 АВ1

ЗК-4. Здатність 
мотивувати людей та 
рухатися до спільної 
мети, працювати в 
команді 
співробітників.

К1 АВ2

ЗК-5. Здатність К1 АВ2



спілкуватися з 
представниками 
інших професійних 
груп різного рівня (з 
експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної 
діяльності).
ЗК-6. Здатність 
удосконалювати свої 
навички на основі 
аналізу попереднього 
досвіду.

Ум2 АВ3

ЗК-7. Здатність 
генерувати нові ідеї 
(креативність).

Ум2 АВ3

Спеціальні (фахові) компетентності
СК-1.  Здатність
аналізувати  предметні
області,  формувати,
аналізувати  та
моделювати вимоги до
програмного
забезпечення.

Ум1 АВ1

СК-2. Здатність 
ідентифікувати, 
класифікувати та 
описувати проектні 
завдання, знаходити 
раціональні методи й 
підходи до їх 
розв’язання.

Ум1 К1 АВ1

СК-3.  Здатність
проектувати
програмне
забезпечення,
включаючи
проведення
моделювання  його
архітектури,
поведінки та  процесів
функціонування
окремих  підсистем  і
модулів.

Ум1

СК-4 Здатність 
розвивати і 
реалізовувати нові 
конкурентоспроможні 
ідеї в інженерії 
програмного 
забезпечення.

Зн2 Ум2 АВ3



СК-5.  Здатність
оцінювати  ступінь
обґрунтованості
застосування
специфікацій,
стандартів,  правил  і
рекомендацій  в
професійній  галузі  та
дотримуватися  їх  при
реалізації  процесів
життєвого  циклу
програмного
забезпечення. 

Зн1 АВ1

СК-6. Здатність 
ефективно керувати 
фінансовими, 
людськими, 
технічними та іншими
проектними 
ресурсами.

Ум2 АВ2

СК-7. Здатність 
систематизувати 
професійні знання 
щодо створення і 
супроводження 
програмного 
забезпечення.

АВ3

СК-8. Здатність 
розробляти і 
координувати 
процеси, фази та 
ітерації життєвого 
циклу програмних 
систем на основі 
застосування 
відповідних моделей, 
методів та технологій 
розробки програмного
забезпечення.

Ум1 АВ1

СК-9. Вміння
планувати і проводити
наукові  дослідження,
готувати  результати
наукових  робіт  з
інженерії програмного
забезпечення  до
оприлюднення.

Ум2 К1

СК-10. Здатність 
застосовувати і 
розвивати 
фундаментальні і 
міждисциплінарні 
знання для успішного 
розв’язання наукових 
завдань інженерії 
програмного 
забезпечення.

Зн2 Ум2



Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.
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Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності
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К
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С
К

-1
0

ПР-1 Знати  і  системно
застосовувати  методи
аналізу  та  моделювання
прикладної  області,
виявлення  інформаційних
потреб  і  збору  вихідних
даних  для  проектування
програмного
забезпечення.

+ + + +

ПР-2 Обґрунтовувати  вибір
методів формування вимог
до  програмної  системи,
розробляти, аналізувати та
систематизувати вимоги.

+ + +

ПР-3 Знати  і  застосовувати
базові  концепції  і

+ +



методології  моделювання
інформаційних процесів.
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ПР-4 Оцінювати  і  вибирати
методи і моделі розробки,
впровадження,
експлуатації  програмних
засобів  та  управління
ними  на  всіх  етапах
життєвого циклу.

+ + +

ПР-5 Розробляти  і  оцінювати
стратегії  проектування
програмних  засобів;
обґрунтовувати,
аналізувати  і  оцінювати
прийняті  проектні
рішення  з  точки  зору
якості  кінцевого
програмного продукту.

+ +

ПР-6 Аналізувати,  оцінювати  і
вибирати  методи,  сучасні
програмно-апаратні
інструментальні  та
обчислювальні  засоби,
технології,  алгоритмічні
та  програмні рішення для
ефективного  виконання
конкретних  виробничих
задач  з  програмної
інженерії.

+ + + + +

ПР-7 Обґрунтовано  вибирати
парадигми  і  мови
програмування  для
вирішення  прикладних
завдань;  застосовувати  на
практиці  системні  та
спеціалізовані  засоби,
компонентні  технології

+ + +



(платформи)  та
інтегровані  середовища
розробки  програмного
забезпечення.

ПР-8 Проводити  аналітичне
дослідження  параметрів
функціонування
програмних  систем для їх
валідації  та  верифікації,  а
також  проводити  аналіз
обраних  методів,  засобів
автоматизованого
проектування та реалізації
програмного
забезпечення.

+ + +

ПР-9 Знати  і  застосовувати
сучасні  професійні
стандарти  і  інші
нормативно-правові
документи  з  інженерії
програмного
забезпечення.

+

ПР-10 Вміти  приймати
організаційно-
управлінські  рішення  в
умовах невизначеності.

+ +

ПР-11 Набувати  нові  наукові  і

професійні  знання,

вдосконалювати  навички,

прогнозувати  розвиток

програмних  систем  та

інформаційних

технологій.

+ + + +

ПР-12 Формулювати,
експериментально
підтверджувати,

+ +



обґрунтовувати  і
застосовувати на практиці
в  процесі  розробки
програмного забезпечення
нові конкурентоспроможні
ідеї,  методи,  технології
вирішення  професійних,
науково-технічних
завдань,  в  тому  числі
нестандартних.

ПР-13 Оформляти  результати
досліджень  у  вигляді
статей  і  доповідей  на
науково-технічних
конференціях.

+ + +

ПР-14 Пояснити,  аналізувати,
цілеспрямовано  шукати  і
вибирати  необхідні  для
вирішення  фахових
наукових  і  прикладних
задач  інформаційно-
довідкові  та  науково-
технічні ресурси і джерела
знань  з  урахуванням
сучасних досягнень науки
і техніки .

+ + + + +


