
 



І. ПЕРЕДМОВА 

 

1. Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти України 

освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр» за галуззю знань 12 

Інформаційні технології спеціальністю 122 Комп’ютерні науки розроблена робочою 

групою спеціальності 122 «Комп`ютерні науки» у складі: 

ГАРАНТА освітньо-професійної програми: 

Добренка Олега Олеговича - голови циклової комісії інформаційних систем і 

технологій, спеціаліста вищої категорії, к.е.н., доцента. 

Членів робочої групи: 

- Скрипіцина Миколи Володимировича - викладача циклової комісії 

інформаційних систем і технологій, спеціаліста вищої категорії, к.т.н., доцента; 

Княженко Ірини Іванівни - викладача циклової комісії економіки і 

менеджменту, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста, к.е.н. 

 

Рецензовано стейкхолдерами: 

Осенін Юрій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри вищої математики 

та інформатики ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»; 

Кизим Олександр Іванович, директор філії Opensource international дочірнього 

підприємства французької компанії «Stratis» 

Циткін Данила В’ячеславович, здобувач 3 курсу Економіко-правничого 

фахового коледжу ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу». 

 

2. ОПП обговорена та рекомендована на засіданні циклової комісії 

інформаційних систем і технологій. Протокол № 5 від 16.04.2020 р.  

 

3. Діє тимчасово, до введення стандартів вищої освіти. 

 



ІІ. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

122 Комп’ютерні науки 

1.Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Економіко-правовий коледж Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу» 

Рівень вищої освіти початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

Молодший бакалавр 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Комп’ютерні науки 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 120 

кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України 

Сертифікат від 12/06/2019 № 821 

Строк дії сертифіката до 1.07.2024 р. 

Цикл/рівень НРК України - 5 рівень, FQ-EHEH – початковий цикл 

QF-LLL - 5 рівень 

Передумови наявність повної/базової середньої освіти 

Мова викладання українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

http://college.bumib.edu.ua/ 

Мета освітньої програми 

Забезпечити здобувачам освіти здобуття розвиток знань, умінь, практичних 

навичок, загальних та професійних компетентностей у галузі комп’ютерних наук. 

Визначити місце молодшого бакалавра в структурі галузей економіки держави і 

визначити вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих 

властивостей та якостей. Підготувати здобувачів до успішної практичної 

діяльності в ІТ-галузі. 

Академічні та 

професійні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на початковому рівні 

(короткий цикл) або першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти. 

Придатність 

випускників  

до 

працевлаштування 

та подальшого 

навчання 

Професійна діяльність як фахівця з обслуговування 

математичного, інформаційного та програмного 

забезпечення інформаційних систем, у галузі 

інформаційних технологій. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 

3. Фахівці 

31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 

311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та 

телекомунікацій: 

- (КОД ЗКППТР 24947) Технік обчислювального 

(інформаційно-обчислювального) центру; 



- Технік з конфігурованої комп’ютерної системи; 

-  (КОД ЗКППТР 3119) Технік (сфера захисту 

інформації). 

312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 

3121 Техніки програмісти: 

- (КОД ЗКППТР 25036) Технік-програміст; 

- Фахівець з інформаційних технологій; 

- Фахівець з комп'ютерної графіки; 

- Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення; 

- Фахівець з розроблення комп'ютерних програм; 

- Технік із системного адміністрування. 

4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 

Оператор комп'ютерного набору,Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення, Оператор з 

уведення даних в ЕОМ (ОМ). 

Місця працевлаштування: навчальні заклади; проектно-

конструкторські, виробничі, державні та приватні 

підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств) 

Подальше навчання Здобуття першого бакалаврського рівня вищої освіти 

галузі знань 12 Інформаційні технології, а також 

підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову 

післядипломну освіту 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних та лабораторних занять 

із розв’язування ситуацій, практичних задач, виконання 

комплексних прикладних завдань, підготовка дипломної 

роботи. Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання, ініціативне самонавчання. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні, практика, тести, 

захист курсової роботи, захист дипломної роботи. 
 

ІІІ. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Фахова передвища освіта може здобуватися на основі базової середньої освіти, 

повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) становить  120 кредитів 

ЄКТС. 

На основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої освіти 

зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти, 

тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня програма профільної середньої 

освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності, 

інтегрується з освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра. 

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

досягнення результатів навчання за спеціальністю. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти 



визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше 

здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 % 

загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої 

освіти. 

ІV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 
 

 Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у 

процесі навчання, що передбачає застосування програмних 

систем і комплексів, інформаційних технологій та 

комп’ютерної техніки. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 

бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел, аналізу та 

синтезу для прийняття обґрунтованих рішень для їх 

розв’язання. 

ЗКЗ. Здатність працювати автономно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та 

управління часом. 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності). 

ЗК5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним, 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного 

застосування набутих знань в практичній роботі за фахом та 

в повсякденному 

житті. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними 

мовами як усно, так і письмово. 

ЗК9. Здатність вести дискусію, використовувати відповідну 

термінологію та способи вираження думки в усній та 

письмовій формах. 

ЗК10. Навички використання сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК11. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення 

до збереження навколишнього середовища. 

ЗК12. Здатність презентувати результати здійснених 

розробок. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність використовувати математичні методи, а 

також теоретичні, методичні і алгоритмічні основи 

інформаційних технологій для прийняття ефективних рішень 

під час розв’язання професійних задач в процесі розробки 



інформаційних систем та нових технологій. 

ФК2. Здатність до проектування інформаційних систем та 

інформаційних технологій, включаючи формальний опис їх 

структури та проведення моделювання бізнес-процесів. 

ФКЗ. Здатність до проектування архітектури комп’ютерної 

системи, вибору і інтегруванню компонентів технічного і 

стандартного програмного забезпечення при реалізації 

інформаційних систем та інформаційних технологій. 

ФК4. Здатність до проектування та реалізації комп’ютерної 

інфраструктури, включаючи бази і сховища даних та пошук 

інформації в них. 

ФК5. Здатність застосовувати методи, підходи та 

інструментальні засоби для проектування веб-застосувань та 

мобільних застосувань. 

ФК6. Застосування підготовки в області програмування, 

володіння методами програмної інженерії для реалізації 

програмного забезпечення з урахуванням вимог до його 

якості, надійності, виробничих характеристик. 

ФК7. Здатність розгортати, інсталювати, інтегрувати, 

вводити в експлуатацію та обслуговувати інформаційні 

системи за різними галузями. 

ФК8. Здатність до проектної діяльності в професійній сфері, 

уміння будувати і використовувати моделі для системного, 

функціонального, конструкторського та технологічного 

проектування складних об'єктів і систем. 

ФК9. Здатність використовувати методи інтелектуальної 

обробки даних і моделювання поведінки складних об'єктів, 

здійснення їх якісного аналізу. 

ФК10. Здатність розробляти методичну, нормативну та 

технічну документацію, проводити заходи щодо реалізації 

розроблених проектів і програм. 

ФК11. Здатність використовувати знання стандартів, методів 

і засобів управління процесами життєвого циклу 

інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних 

технологій; володіння технологією розробки програмного 

забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника. 

ФК12. Здатність використовувати базові знання в області 

системних досліджень і вміння застосовувати їх під час 

управління ІТ- проектами, здійснення моделювання систем, 

проведення системного аналізу об’єктів інформатизації, 

прийняття рішень, розробки методів і систем штучного 

інтелекту. 

ФК13. Здатність виявляти в даних раніше невідомі знання, 

які необхідні для прийняття рішень в різних сферах 

професійної діяльності та зберігати їх у сховищах даних. 

ФК14. Здатність забезпечувати інформаційну безпеку 

інформаційних систем і технологій в процесі професійної 

діяльності. 



ФК15. Здатність підтримувати належний рівень професійних 

якостей та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

ПРН 1. Здатність розробляти та застосовувати фундаментальні структури даних під 

час програмної реалізації алгоритмів професійних задач. 

ПРН 2. Здатність до об'єктно-орієнтованого мислення, знання об'єктно-орієнтованих 

мов програмування та здатність застосовувати об’єктно-орієнтований підхід при 

проектуванні та моделюванні складних програмних систем. 

ПРН 3. Здатність до проектування архітектури та розроблення компонент 

програмного забезпечення, підтримки комунікацій між віддаленими компонентами і 

взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних 

інформаційних системах. 

ПРН 4. Здатність до системного програмування та використання методів, способів і 

засобів отримання, зберігання, перероблення інформації, готовність працювати з 

комп'ютером як засобом управління інформацією. 

ПРН 5. Здатність до візуалізації явища, процесів, динаміки об’єктів геометричного 

моделювання за допомогою засобів автоматизованого проектування та візуалізації. 

ПРН 6. Здатність до застосування принципів, методів і засобів забезпечення якості в 

життєвому циклі програмного забезпечення та інформаційних технологій, 

підтвердження відповідності програмного забезпечення діючим вимогам 

національних і міжнародних стандартів в області інформаційних технологій. 

ПРН 7. Здатність до застосування системи управління сховищами даних і знань, 

розроблення сховищ даних і знань. 

ПРН 8, Здатність проектувати та розробляти клієнтську та серверну частини веб-

застосування. 

ПРН 9. Здатність ставити і вирішувати завдання комплексного аналізу, пов'язані із 

створенням апаратно-програмних засобів інформаційних систем, з використанням 

базових і спеціальних знань, сучасних аналітичних методів і моделей. 

ПРН 10. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в 

обсязі, необхідному для застосовування математичних методів у предметній галузі. 

ПРН 11. Володіти та застосовувати знання української та іноземної мови для 

формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 

ПРН 12. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі, використовувати в роботі етичних принципів. 

ПРН 13. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу безпеку 

життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ПРН 14. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, 

планування та управління часом. 

ПРН 15. Володіти та застосовувати методичний інструментарій в практичній 

діяльності. 

 
  



VІ. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання 

спеціалізованої або прикладної задачі із застосуванням 

теорій та методів спеціальності, що використовуються 

під час професійної діяльності у галузі комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або у репозиторію закладу фахової 

передвищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснювати 

відповідно до вимог законодавства. 

Вимоги до публічного 

захисту кваліфікаційної 

роботи 

Вимоги щодо процедури та/або особливих умов 

проведення публічного захисту визначаються закладом 

освіти. 

 

VII. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

В Економіко-правничому фаховому коледжі ТОВ «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу» функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення 

якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління 

закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають 

залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;  

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо- 

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової 

передвищої освіти (професійним стандартам - за наявності), декларованим цілям, 

урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що 

присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною 

рамкою кваліфікацій;  

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду 

освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них 

цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, 

включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти; 

 4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, 

що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на 



навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, 

відрахування, атестація тощо);  

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;  

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих 

правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;  

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а 

також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової 

передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;  

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для 

ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю 

закладу;  

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, 

умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;  

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу 

фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення 

порушників до академічної відповідальності;  

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти;  

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;  

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі;  

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої 

освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості 

освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися центральним органом виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що 

затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за 

поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 

VIIІ. ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ 

 

Повна назва Професійного стандарту, 

його реквізити та (або) посилання на 

документ  

 

Діє тимчасово, до введення стандартів 

вищої освіти. 
 

Особливості Стандарту фахової 

передвищої освіти, пов’язані з наявністю 

певного Професійного стандарт 

Діє тимчасово, до введення стандартів 

вищої освіти. 

 

 

  



ІХ. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
А. Офіційні документи: 

1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

2. ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf. 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-

education-training-2013.pdf. 

4. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : 

Видавництво «Соцінформ», 2010. 

6. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

7. Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

Б. Корисні посилання: 

8. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами 

стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

9. Національний глосарій 2014 – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 

2014_tempus-office.pdf. 

10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf. 

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf. 

12. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 

Додаткові джерела: 

1. 2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача 

(переклад українською мовою) 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-

here/materiali-here.html 

2. The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark Statements. - 

http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements 
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Х. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки 

Галузі знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальності 122 Комп’ютерні науки 

 

Освітньо-професійна програма - система освітніх компонентів на відповідному 

рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня освіти. 

Головна увага приділяється студентоцентрованому навчанню, засвоєнню 

професійно-орієнтованих дисциплін, що забезпечують фахову підготовку здобувачів на 

рівні сучасних державних і міжнародних стандартів і, отже, підвищують рейтинг 

випускників коледжу на внутрішньому і міжнародному ринках праці. 

Результати навчання – формулювання того, що, як очікується, повинен знати, 

розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання. Можуть 

відноситися до окремого модуля або також до періоду навчання. Результати навчання 

визначають вимоги до присудження кредитів. 

Результати навчання сформульовані в термінах компетентностей. 

Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, 

умінь і здатностей. Розвиток компетентностей є метою освітньої програми. 

Компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних 

етапах. 

Освітньо-професійна програма передбачає навчання, орієнтоване на здобувача 

(орієнтація на вихід), в основі якого є компетентнісна модель фахівця (профіль), 

створена за найактивнішої участі, поряд із викладачами, роботодавцями, випускниками, 

професійних організацій тощо.  

Необхідно підкреслити, що в умовах надзвичайно динамічного ринку праці, 

викликаного технологічним вибухом у кінці минулого століття та політичною і 

соціально- економічною ситуацією в країні, співпраця освітян і роботодавців у  

створенні й реалізації освітньої програми набуває особливої важливості.



 
МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ВБ 

1 

ВБ 

2 

ВБ 

3 

ВБ 

4 

ВБ 

5 

ВБ 

6 

ВБ 

7 

ВБ 

8 

ЗК1     + +                    

ЗК2    +                      

ЗК3        +                  

ЗК4  +     +                   

ЗК5         +                 

ЗК6   +                       

ЗК7                          

ЗК8 +                         

ЗК 9          +                

ЗК 10                          

ЗК 11                          

ЗК 12                          

ФК1                 + +        

ФК2                          

ФК3                     +     

ФК4                    +      

ФК5                      +    

ФК6              + +           

ФК7                +          

ФК8            +              

ФК9           +        +       

ФК10                       +   

ФК11             +             

ФК12                          

ФК13                        + + 

ФК14                          

ФК15                      +    



МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

 

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ВБ 

1 

ВБ 

2 

ВБ 

3 

ВБ 

4 

ВБ 

5 

ВБ 

6 

ВБ 

7 

ВБ 

8 

ПРН1     + +                    

ПРН2    +                      

ПРН3        +                  

ПРН4  +     +                   

ПРН5         +                 

ПРН6   +                       

ПРН7                          

ПРН8 +                         

ПРН9                 + +        

ПРН10                   +       

ПРН11                     +     

ПРН12                    +      

ПРН13                      +  + + 

ПРН14              + +           

ПРН15                +          

 



ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  

2.1.Перелік компонент ОПП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (ОК) 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1. Українська мова за професійним спрямуванням 3 Залік 

ОК 2. Історія України 3 Залік 

ОК 3. Економічна теорія 4 Екзамен 

ОК 4. Основи вищої математики 8 Залік/Екзамен 

ОК 5. Основи філософських знань 3 Залік 

ОК 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Залік/Екзамен 

ОК 7. Безпека життєдіяльності 3 Залік 

ОК 8. Теорія ймовірностей і математична статистика 3 Залік 

ОК 9 Фізичне виховання (позакредитна) 0 Залік 

1.2. Цикл професійної і практичної підготовки 

ОК 10 Алгоритмізація та програмування 8 Залік/Екзамен, к/р 

ОК 11. Основи технології програмування 3 Залік 

ОК 12. Електротехніка та електроніка 3 Залік 

ОК 13. Вступ до спеціальності 3 Залік 

ОК 14  Дискретна математика 5 Екзамен 

ОК 15 Бази даних 6 Екзамен, к/р 

ОК 16 Технології захисту інформації 3 Залік 

ОК 17 Технологія створення програмних систем 3 Залік 

ОК 18 Операційні системи 4 Екзамен 

ОК 19. Проектування ІС 3 Екзамен 

ОК 20. Виробнича практика 6 Диф.залік 

ОК 21. Переддипломна 3 Диф.залік 

ОК 22. Підготовка дипломної роботи 7,5  

ОК 23. Захист дипломної роботи 1,5  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 92 

2.Вибіркові компоненти (ВК) Обирає одну дисципліну з блоку 

2.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВК 1. 1. Правознавство 

2. Політологія 

3 Диф.залік 

ВК 2. 1.Маркетинг 

2.Організація бізнесу 

4 Екзамен 

ВК 3. 1. Діловодство 

2. Психологія управління  

3 Диф.залік 

2.2. Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВК 4. 1. Комп’ютерні мережі 

2. Електроне діловодство  

4 Диф.залік 

ВК 5. 1. Математичні методи дослідження операцій 

2. Теорія розкладів 

3 Диф.залік 

ВК 6. 1. Стандарти ІТ 

2. Алгоритми та структури даних 

3 Диф.залік 

ВК 7. 1. Тестування програмних систем та комплексів 

2. Корпоративні інформаційні системи 

4 Диф.залік 

ВК 8. 1.WEB технології та WEB дизайн 

2.Програмування в Інтернет 

4 Диф.залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 28 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОПП Комп’ютерні науки 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки  

обсяг кредитів ЄКТС 120 
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

Економічна теорія Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Технологічна 

(виробнича) практика 

Основи вищої 

математики 

Історія України 

 

Проектування ІС Переддипломна 

практика 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Технологія захисту 

інформації 

Підготовка дипломного 

проекту 

Безпека 

життєдіяльності 

Основи вищої 

математики 

Бази даних Захист дипломного 

проекту 

Теорія ймовірностей і 

математична статистика 

Основи філософських 

знань 

Технологія створення 

програмних систем 

ВК4 

1. Комп’ютерні мережі 

2. Електроне 

діловодство 

Алгоритмізація та 

програмування 

Алгоритмізація та 

програмування 

Електротехніка та 

електроніка 

 

ВК 7 

1.Тестування 

програмних систем та 

комплексів 

2.Корпоративні 

інформаційні системи 

Основи технології 

програмування 

Дискретна математика ВК 2 

1.Маркетинг 

2.Організація бізнесу 

ВК 8 

1.WEB технології та 

WEB дизайн 

2. Програмування в 

Інтернеті 

Вступ до спец ВК 1 

1.Правознавство 

2. Політологія 

ВК 5 

1. ММДО 

2. Теорія розкладів 

 

Операційні системи ВК 3 

1. Діловодство 

2. Психологія 

управління 

ВК 6 

1.Стандарти ІТ 

2. Алгоритми та 

структури даних 

 

 


