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ПЕРЕДМОВА 
 

РОЗРОБЛЕНО  

Проектною групою кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

Житомирського національного агроекологічного університету у складі: 

 

Молодецька-Гринчук Катерина Валеріїна – кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем; 

 

Маєвський Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, старший викладач 

кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем; 

 

Васько Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, асистент кафедри 

комп’ютерних технологій і моделювання систем. 

 

УХВАЛЕНО 

Вченою радою Житомирського національного агроекологічного університету,  

протокол № 9 від 30 березня 2017 р. 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спеціальності 122 «Комп’ютерні 

науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» визначає систему освітніх компонентів, 

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. 

 



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

бакалавра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

Тип диплому 

та обсяг 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

4 роки 

Вищий навчальний 

заклад 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Акредитаційна 

інституція 

Акредитаційна комісія України 

Період 

акредитації 

- 

Рівень 

програми 

FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, HPK – 6 рівень 

Передумови Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Житомирського національного агроекологічного університету», 

затвердженими Вченою радою. 

Мова 

викладання 

Українська 

Основні 

поняття та 

їх визначення 

У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту». 

 

А Мета (цілі) освітньої програми 

 Формування особистості якісно нового рівня фахівця, здатного 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. 
 

В Характеристика програми 

 

Назва галузі 

знань та 

спеціальності 

12 «Інформаційні технології» 

122 «Комп’ютерні науки» 

 

Фокус програми: 

Загальна/спеціаль

на 

Акцент на особливостях проектування, розробки і супроводу 

інформаційних систем та технологій для вирішення глобальних й 

локальних екологічних проблем і проблем галузі національного 

господарства в цілому. 

 Вид програми Освітньо-професійна 

 

Особливості 

програми 

Інтеграція процесу підготовки фахівців та сфери реального 

виробництва, зокрема галузі сільського господарства. Організація 

проведення виробничої практики і стажування студентів за 

кордоном. 

 

С Здатність до працевлаштування і подальшого навчання 

 

Придатність до 

працевлаштуван-

ня 

Робочі місця на підприємствах і організаціях, зокрема у галузі 

народного господарства, охорони навколишнього середовища, 

компаніях, малих підприємствах та інститутах технологічного й 

інформаційного сектору. Професійна діяльність як фахівця з 

інформаційних технологій, інженера з програмного забезпечення 

комп’ютерів, а також адміністратора баз даних і систем. 

 
Подальше 

навчання 

Магістерські програми галузі «Інформаційні технології», 

міждисциплінарні програми, близькі до комп’ютерних наук. 

 



D Стиль та методика навчання 

 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна 

робота на основі підручників та конспектів, консультації із 

викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра. 

 

Система 

оцінювання 

Оцінювання академічних успіхів здобувачів здійснюється за 100-

бальною шкалою ЄКТС (ECTS) з обов’язковим переведенням оцінок 

до національної шкали. 

Письмові та усні екзамени, захист курсових робіт (проектів), звітів із 

лабораторних робіт й практик, усні презентації, поточний та 

модульний контроль, екзамен, захист випускової кваліфікаційної 

роботи бакалавра. 

 

Е 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 і методів комп’ютерних наук, 

інформаційних технологій та характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов. 

 Загальні 

компетентності 

КЗ1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

КЗ4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

КЗ5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

КЗ6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

КЗ8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

КЗ9. Здатність працювати в команді. 

КЗ10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

КЗ11. Здатність розробляти та управляти проектами. 

КЗ12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

КЗ13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

КЗ14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

КЗ15. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

 Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

КС1. Здатність до математичного та логічного мислення, 

формулювання та дослідження математичних моделей, зокрема 

дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів 

і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, інтерпретації отриманих результатів. 

КС2. Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, 

застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання 

стохастичних процесів реального світу. 

КС3. 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.  

КС4. 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.  

КС5. 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. 

КС6. 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. 

КС7. 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. 

КС8. 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.  

КС9. 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. 

КС10. 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. 

КС11. 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. 

КС12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного призначення з урахуванням 

архітектури, конфігурування, показників результативності 

функціонування операційних систем і системного програмного 

забезпечення. 

КС 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. 

КС 14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне 

програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури. 

КС15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови і практичного застосування функціональних 

моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, 

методів оцінювання ризиків проектування інформаційних систем, 

синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної 



моделі. 

КС16. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на 

основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених 

обчислень при розробці та експлуатації розподілених систем 

паралельної обробки інформації. 

 

F Програмні результати навчання 

 Знання РН1. Знання основних форм і законів абстрактно-логічного 

мислення, основ логіки, норм критичного підходу, основ методології 

наукового пізнання, форм і методів аналізу та синтезу. 

РН2. Знання методів навчання, організації та здійснення, 

стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, 

розуміння предметної області комп'ютерних наук. 

РН3. Знання лексичних, граматичних, стилістичних особливостей 

державної та іноземної лексики, термінології в галузі комп’ютерних 

наук, граматичних структур для розуміння і продукування усно та 

письмово іноземних текстів у професійній сфері. 

РН4. Знання способів і методів навчання, методів самоосвіти, основ 

наукової та дослідницької діяльності, методів пошуку, збору, аналізу 

та обробки інформації. 

РН5. Знання методів, способів та технологій збору інформації з 

різних джерел, контент-аналізу документів, аналізу та обробки 

даних. 

РН6. Знання основних етапів та стадій творчого процесу, ролі 

правильного формулювання мети та задач для їх досягнення в 

області комп’ютерних наук, творчі можливості людини, механізм 

генезису і розвитку знань, методи генерації ідей, розуміння 

креативності як універсального процесу породження незвичайних 

ідей. 

РН7. Знання принципів командної роботи, командних цінностей, 

основ конфліктології. Знання методології управління ІТ проектами, 

стандартів РМВОК, програмного інструментарію для управління ІТ 

проектами. 

РН8. Професійні знання в області комп’ютерних наук, знання 

методичних підходів до процедур підготовки і ухвалення рішень 

організаційно-управлінського характеру, порядку поведінки в 

нестандартних ситуаціях. 

РН9. Знання міжнародних стандартів з оцінки якості програмного 

забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі 

оцінки зрілості процесів розробки ПЗ, методів забезпечення якості ІТ 

систем. 

РН10. Здатність до цілеспрямованої поведінки за обставин, що 

перешкоджають досягненню мети, доланню різноманітних 

перешкод. 

РН11 Знання системи загальних норм моральної поведінки людини 

та групи людей, етичних принципів, розуміння кодексу професійної 

моралі. 

РН12. Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та 

дискретного аналізу, включаючи аналіз нескінченно малих, 

інтегральне числення, лінійну алгебру, аналітичну геометрію, 

диференційні рівняння, функціональний аналіз, комбінаторику, 

теорію графів, бульову алгебру. 

РН13. Знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та 

операцій над ними, теорем і законів розподілу випадкових величин, 



ймовірнісні методи дослідження складних систем, базові поняття 

математичної статистики, методи опрацювання емпіричних даних, 

перевірки статистичних гіпотез на основі вибіркових даних, 

елементи теорії регресії і кореляції. 

РН14. Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей 

алгоритмів, примітивно рекурсивних, загально-рекурсивних та 

частково-рекурсивних функцій, питань обчислюваності, розв’язності 

та нерозв’язності масових проблем, понять часової та просторової 

складності алгоритмів при розв’язанні обчислювальних задач. 

РН15. Знання чисельних методів лінійної та нелінійної алгебри, 

наближення функцій, методів чисельного диференціювання та 

інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та 

інтегральних рівнянь, рішення рівнянь в частинних похідних, 

теоретичних особливостей чисельних методів та можливостей їх 

адаптації до інженерних задач.   

РН16. Знання понять операції, операційної системи, моделі операції, 

етапи розробки моделі операції; класифікацію економіко-

математичних моделей і методів; принципи моделювання 

організаційно-технічних систем і операцій; методи розв’язання задач 

лінійного, цілочислового, нелінійного, стохастичного, динамічного 

програмування; особливості побудови та розв’язання 

багатокритеріальних задач. 

РН17. Знання методології системного аналізу для системного 

дослідження детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і 

процесів, проектування та експлуатації інформаційних систем, 

продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів 

професійної діяльності. 

РН18. Знання моделей систем масового обслуговування, мереж 

Петрі; методології ймовірнісного та імітаційного моделювання 

об’єктів, процесів і систем; планування та проведення експериментів 

з моделями, прийняття рішень щодо досягнення мети за 

результатами моделювання. 

РН19. Знання структур даних та фундаментальних алгоритмів, 

методології та інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого 

аналізу та проектування, особливостей різних парадигм 

програмування, принципів, моделей, методів і технологій 

проектування і розроблення програмних продуктів різного 

призначення. 

РН20. Знання принципів, інструментальних засобів, мов веб-

програмування, технологій створення баз даних, сховищ і вітрин 

даних та бази знань для розробки розподілених застосувань з 

інтеграцією баз і сховищ даних в архітектуру клієнт-сервер. 

РН21. Знання стандартів, методів, технологій і засобів управління 

процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, 

продуктів і сервісів інформаційних технологій. 

РН22. Знання методів та алгоритмів оперативної аналітичної 

обробки та інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, 

прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з 

використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного 

аналізу даних. 

РН23. Знання архітектури комп’ютера, функцій операційних систем 

(ОС), програмних інтерфейсів для доступу прикладних програм до 

засобів ОС, мов системного програмування та методів розробки 

програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем. 



РН24. Знання мережевих технологій, архітектури комп’ютерних 

мереж, технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх 

програмного забезпечення в процесі виконання розподілених 

обчислень.  

РН25. Знання концепції інформаційної безпеки, принципів 

безпечного проектування ІС та ІТ, методології безпечного 

програмування, погроз і атак, безпеки комп’ютерних мереж, методи 

криптографії. 

РН26. Знання методології та технології проектування складних 

систем, CASE-засобів проектування систем, методів структурного 

аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування, 

документування проекту, методики оцінки трудомісткості розробки 

складних систем. 

РН27. Знання архітектури та програмного забезпечення 

високопродуктивних паралельних та розподілених обчислювальних 

систем, чисельних методів та алгоритмів для паралельних структур. 

 Уміння РН28. 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. 

РН29. 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. 

РН30. 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. 

РН31. 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. 

РН32. Використовувати технології та інструментарії пошукових 

систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, 

здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. 

РН33. Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння 

мислити, надихатись новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними 

оточуючих, комбінувати та експериментувати. 

РН34. 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. 

РН35. Проводити аналіз сильних і слабких сторін рішення, 

зважувати й аналізувати можливості та ризики ухвалених рішень, 

оцінювати ефективність прийнятих рішень. 

РН36. Застосовувати у роботі міжнародні стандарти з оцінки якості 

програмного забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, 

моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ. 

РН37. 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. 

РН38. Реалізовувати систему моральних стосунків у професійній 

діяльності. 

РН39. 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. 

РН40. 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. 

РН41. 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. 

РН42. 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. 

РН43. 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. 

РН44. 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.  

РН45. 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. 

РН46. 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. 

РН47. 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. 

РН48. 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.). 

РН49. 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. 

РН50. Розв’язувати питання адміністрування, ефективного 

застосування, безпеки, діагностування, відновлення, моніторингу й 

оптимізації роботи комп’ютерів, операційних систем і системних 

ресурсів комп’ютерних систем. 

РН51. 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. 

РН52. Зберігати конфіденційність, цілісність та доступність 

інформації, забезпечувати автентичність, відстежуваність та 

надійність інформації в умовах неповноти та невизначеність 

вихідних даних, багатокритерійності професійних задач. 

РН53. Використовувати технології проектування складних систем, 

вибирати CASE-засоби; формулювати техніко-економічні вимоги, 

розробляти інформаційні та програмні системи з використанням 

шаблонів та засобів автоматизованого проектування. 

РН54. 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. 

 Комунікація РН55. Здійснення соціальних комунікацій в процесі спілкування з 

фахівцями та нефахівцями в галузі комп’ютерних наук, забезпечення 

обміну логічними аргументами з метою досягнення взаєморозуміння 

й згоди. 

РН56. Здатність до комунікабельності, емоційної усталеності, 

витримки, такту, відстоювання своєї точки зору, зрозумілого 

висловлювання своєї думки. 

РН57. Володіння та користування типовими для професійної 

комунікації лексико-синтаксичними моделями, побудова 

комунікацій в усній і письмовій формі державною та іноземною 

мовами, виходячи із цілей і ситуації спілкування. 

РН58. Використання комунікативної компетентності для ефективної 

взаємодії в різних сферах спілкування; відбір і систематизація 

інформаційних матеріалів з метою спілкування в професійній сфері, 

використання засобів масової комунікації для отримання, 

перероблення і створення актуальної інформації у вигляді 

документів, рефератів, доповідей, статей, інтерв’ю; вдосконалення 



особистісної комунікаційної компетентності на основі навичок і 

вмінь міжособистісної комунікації. 

РН59. Використання системи документно-інформаційних 

комунікацій для задоволення інформаційних потреб в галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

РН60. Здійснення професійно-комунікативних контактів, розуміння 

співрозмовників, психологічний вплив в процесі комунікації, 

адекватне розуміння вербальних і невербальних комунікативних 

сигналів, здатність долати комунікативні бар’єри. 

РН61. Планування комунікацій в команді та із замовниками, 

дотримання коректної поведінки, терпимості, порядку, визнанню 

чужої думки і коректної дискусії, подоланню егоїстичних поглядів, 

принципів самокритичності, поширення інформації про хід 

виконання робіт. 

РН62. Ведення ділових переговорів для передачі інформації, 

використовуючи аналіз ситуації, аргументування та 

контраргументування. 

РН63. Розроблення планів комунікацій в проекті; підготовляти та 

ведення нарад; виявлення проблем і діагностика конфліктів при 

виконання робіт. 

РН64. Здатність розробляти комунікації в команді, знаходити 

взаєморозуміння в процесі виконання індивідуальних завдань та 

виконання взятих на себе обов’язків. 

РН65. Здатність планувати та реалізовувати міжособистісні 

комунікації на основі визначених людством моральних принципів. 

РН66. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію 

через точність аргументації в математичних викладеннях. 

РН67. Здатність обґрунтовувати власну точку зору щодо  

застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання 

стохастичних процесів реального світу в процесі спілкування з 

колегами, клієнтами, партнерами, складати аналітичні звіти, доповіді 

у письмовій формі та виступати з результатами власної роботи на 

нарадах, конференціях тощо. 

РН68. Здатність спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами 

щодо конкретних питань проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної 

роботи на нарадах, конференціях тощо. 

РН69. Здатність обґрунтовувати власну точку зору на задачу, що 

розв’язується, спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо 

конкретних питань проектування та моделювання  інформаційних і 

програмних систем і технологій, складати аналітичні звіти, доповіді 

у письмовій формі та виступати з результатами власної роботи на 

нарадах, конференціях тощо. 

РН70. Здатність обґрунтовувати власну точку зору на задачу, що 

розв’язується, спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо 

конкретних питань діяльності підприємства, установи, організації, 

складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, конференціях тощо. 

РН71. Здатність обґрунтовувати власну точку зору щодо системного 

аналізу складних об’єктів і процесів, методів формалізації системних 

задач при проектуванні складних систем, спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних питань проектування 

інформаційних і програмних систем, складати аналітичні звіти, 



доповіді у письмовій формі та виступати з результатами власної 

роботи на нарадах, конференціях тощо. 

РН72. Здатність обґрунтовувати власну точку зору щодо моделей 

систем та методологій моделювання об’єктів та процесів, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань методології та технології моделювання об’єктів і систем, 

складати аналітичні звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, конференціях тощо. 

РН73. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в 

процесі командної розробки програмного забезпечення та прийняття 

рішень щодо парадигм програмування, методів та алгоритмів 

обчислень, структур даних і механізмів управління. 

РН74. Здатність обґрунтовувати власну точку зору щодо архітектури 

та технологій розробки клієнт-серверних застосувань, включаючи 

бази і сховища даних, запитів до них, формувати комунікаційну 

стратегію з колегами, клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань розробки клієнт-серверних застосувань,  складати аналітичні 

звіти, доповіді у письмовій формі та виступати з результатами 

власної роботи на нарадах, конференціях тощо. 

РН75. Здатність здійснювати та розвивати комунікації з 

українськими та зарубіжними партнерами, поточну взаємодію і 

спільне опрацювання прийнятих рішень та ініціатив з розвитку 

співпраці: проведення ділових переговорів з питань розробки 

інформаційних і програмних систем. 

РН76. Творча взаємодія з колегами та партнерами в процесі 

інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 

оперативної аналітичної обробки Здатність переконувати партнерів 

про необхідність застосування певних методів і технологій 

інтелектуального багатовимірного аналізу. 

РН77. Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії в 

сфері організації обчислювальних процесів в інформаційних 

системах різного призначення. 

РН78. Здатність здійснювати комунікаційні стратегії, 

використовуючи комп’ютерні мережі та розподілене програмне 

забезпечення. 

РН79. Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії у 

процесі формування концепції обміну інформацією, кодування та 

вибору каналу комунікації, передачі повідомлень і документів через 

канал, зберігання та добування документів, реалізації зворотного 

зв’язку. 

РН80. Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії в 

сфері організації командної роботи в процесі проектування та 

розробки інформаційних і програмних систем. 

РН81. Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії при 

виконання паралельних і розподілених обчислень. 

 Автономія та 

відповідальність 

РН82. Відповідальність за доручену справу, самостійність в 

прийнятті рішень щодо розв’язання задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

РН83. Організація своєї праці для досягнення результату, виконання 

розумових і практичних дій, прийомів та операцій, усвідомлення 

відповідальності за результати своєї діяльності, застосування  

самоконтролю й самооцінки. 

РН84. Відповідальність за точність і коректність висловлювань 

державною та іноземною мовами. 



РН85. Відповідально ставитися до професійних обов’язків та 

виконуваної роботи, проявляти самостійність в здійсненні 

самостійних узагальнень, прийняття самостійних рішень і виконання 

самостійних дій у процесі подолання навчальних труднощів, 

спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених 

проблем. 

РН86. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні 

даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність 

подачі інформації. 

РН87. Самостійність та відповідальність за генерації нових ідей та 

прийняття рішень в галузі комп’ютерних наук в процесі розробки 

методів, моделей, алгоритмів та їх реалізації. 

РН88. Вільне висловлювання своїх думок при роботі в команді, 

відповідальність за результати роботи команди, відповідальність 

лідера перед командою. 

РН89. Нести відповідальність за прийняті рішення, у тому числі в 

нестандартних ситуаціях, відстоювати свої рішення. 

РН90. Нести відповідальність за якість виконуваних робіт, 

забезпечення виконання зобов’язань за договором. 

РН91. Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань і 

розробляти проектні рішення з урахуванням невизначеності, 

розробляти відповідні методичні і нормативні документи, а також 

пропозиції і заходи щодо реалізації розроблених проектів і програм. 

РН92. Відповідальність перед колегами та суспільством за результат 

праці, спроможність підтримки  репутації своєї соціальної групи, 

відповідність моральному ідеалу професіонала. 

РН93. Здатність самостійно розв’язувати професійні задачі, 

використовуючи сучасний математичний апарат і нести 

відповідальність за отримані розв’язки. 

РН94. Здатність самостійно розв’язувати професійні задачі, 

використовуючи сучасний математичний апарат теорії ймовірностей 

та математичної статистики і нести відповідальність за отримані 

розв’язки. 

РН95. Здатність обґрунтовувати власну точку зору щодо 

проектування, розроблення та аналізу алгоритмів та обчислюваних 

функцій при моделюванні предметних областей. 

РН96. Здатність самостійно визначити постановку задачі, вибирати 

чисельний метод для її розв’язання, гарантувати задану точність 

виконаних обчислень та відповідати за отримані розв’язки. 

РН97. Здатність самостійно розв’язувати задачі професійної 

діяльності із залученням сучасних методів, технічної та  наукової 

літератури, використанням сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, побудовою моделей аналізу 

ситуацій, підготовкою рішень щодо оптимізації діяльності, 

функціонування інформаційних систем організації. 

РН98. Здатність самостійно оцінити та сформувати апарат 

дослідження, самостійно визначити доцільність і можливість 

розкриття наявної невизначеності для формалізації задачі,  нести 

відповідальність за прийняті рушення щодо логічної організації, 

властивостей та поведінки складних систем, що проектуються. 

РН99. Здатність самостійно визначити постановку завдання, 

побудувати інформаційну модель, вибрати метод або середовище 

моделювання, здійснити моделювання об’єкта або системи, 



відповідати за рішення щодо досягнення мети за результатами 

моделювання. 

РН100. Здатність самостійно здійснювати підготовку завдань і 

розробляти проектні рішення з урахуванням фактора невизначеності, 

розробляти відповідні методичні і нормативні документи, а також 

пропозиції і заходи щодо реалізації розроблених проектів і програм. 

РН101. Здатність в команді реалізувати багаторівневе клієнт-

серверне застосування, самостійно інтегрувати бази і сховища даних, 

в процесі розробки розподіленого програмного забезпечення, нести 

відповідальність за прийняті рішення щодо логічної організації, 

властивостей та працездатності клієнт-серверного ПЗ. 

РН102. Здатність в команді реалізувати моделі життєвого циклу в 

сучасних методологіях розробки інформаційних і програмних 

систем, самостійно приймати рішення щодо підвищення 

ефективності проекту та зміні бізнес-процесів організації. 

РН103. Самостійний вибір і ухвалення рішення щодо методів та 

алгоритмів оперативної аналітичної обробки та інтелектуального 

аналізу даних для прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

РН104. Самостійно здійснювати планування та диспетчеризацію 

задач, керувати пам’яттю, файлами, процесами, пристроями 

введення-виведення; обробляти переривання, використовуючи різні 

операційні системи та системне програмне забезпечення. 

РН105. Самостійно та відповідально вибирати конфігурацію, тип і 

структуру комп’ютерної мережі; експлуатувати  комп’ютерні мережі 

в процесі виконання розподілених обчислень.  

РН106. Самостійно управляти повідомленнями та документами, 

нести відповідальність за зміст інформаційних ресурсів, що 

потребують забезпечення інформаційного захисту. 

РН107. Самостійний вибір і ухвалення рішення щодо методів аналізу 

та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови і 

практичного застосування функціональних моделей організаційно-

економічних і виробничо-технічних систем. 

РН108. Самостійний вибір, ухвалення рішення та відповідальність 

щодо чисельних методів та алгоритмів для паралельних структур, 

мов паралельного програмування при розробці та експлуатації 

паралельного та розподіленого програмного забезпечення.   

 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

100% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання 

дисциплін зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» мають наукові 

ступені або вчені звання, зокрема 38% − доктори та професори. 

 Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

ЖНАЕУ повністю забезпечений матеріально-технічною базою у 

відповідності до ліцензійних вимог. Навчання студентів проводиться 

з використанням сучасної комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення. 

Інфраструктура університету включає кампусну мережу, яка 

складається з 2 корпоративних мереж, що включають 7 локальних 

комп’ютерних мереж, 36 точок бездротового доступу до мережі 

Інтернет. У структурі випускової кафедри комп’ютерних технологій 

і моделювання систем функціонують лабораторія комп’ютерної 

техніки і телекомунікацій та інформаційно-видавничого 

забезпечення навчального процесу. 



 Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

На web-сайті кафедри комп’ютерних технологій і моделювання 

систем www.ktms.znau.edu.ua розміщені навчально-методичні 

матеріали та електронна бібліотека для студентів.  

В університеті створено портал дистанційного навчання на 

платформі Moodle для організації самостійної роботи студентів. 

Наукова бібліотека ЖНАЕУ налічує 465059 найменувань загального 

фонду, 218086 найменувань навчальної та 181744 наукової 

літератури. Електронна бібліотека (підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій, методичні посібники тощо) містить понад 

2250 документів. Інституційний репозитарій налічує 7000 

документів.  

Читальні зали підключені до локальної мережі університету і мережі 

Інтернет та обладнані точками бездротового доступу. Для 

користувачів наукової бібліотеки наданий тестовий доступ до 

матеріалів повнотекстових баз даних: Web of Science, BioOne, PM 

World Library, IMF eLIBRARY, East View Information Services Inc., 

Електронна бібліотека Видавничого дому «Грєбєнніков», Global 

Patents Reference Center. 

 

H Основні компоненти освітньої програми 

 Перелік освітніх 

компонентів 

(дисциплін, 

практик, 

курсових і 

кваліфікаційних 

робіт) 

Шифр Назва компоненти освітньої програми 
Кредити  

ЄКТС 
Семестри 

Цикл загальної підготовки 

Базовий університетський рівень 67,0 - 

ЗП1 Історія та культура України 4,0 1 

ЗП2 Філософія  4,0 6 

ЗП3 Українська мова за професійним 

спрямуванням 
4,0 1 

ЗП4 Ділова іноземна мова 10,0 1-4 

ЗП5 Фізичне виховання 8,0 1-4 

ЗП6 Фізика 5,0 1 

ЗП7 Вища математика  10,0 1-2 

ЗП8 Теорія ймовірностей і математична 

статистика 
5,0 3 

ЗП9 Комп'ютерна дискретна математика 5,0 3 

ЗП10 Чисельні методи 4,0 2 

ЗП11 Екологія та безпека життєдіяльності 4,0 6 

ЗП12 Економіка і організація виробництва 4,0 6 

Вільний вибір студентів 20,0  

Студент має вибрати 20 кредитів з врахуванням тижневого 

навантаження, допускається заміна на навчальні дисципліни інших 

спеціальностей 

ЗПВ1.1 Політологія 4,0 6 

ЗПВ1.2 Психологія 4,0 6 

ЗПВ1.3 Соціологія 4,0 6 

ЗПВ2 
Сучасні технології в сільському 

господарстві 
4,0 2 

ЗПВ3 
Математичні методи дослідження 

операцій 
4,0 3 

ЗПВ4.1 Основи підприємницької діяльності 4,0 7 



ЗПВ4.2 Основи менеджменту 4,0 7 

ЗПВ4.3 Інформаційно-фінансова аналітика 4,0 7 

ЗПВ5 Право 4,0 8 

Цикл професійної підготовки 

Базовий університетський рівень 92,0  

ПП1 Алгоритмізація і програмування  
 

9,0 1-2 

ПП2 Інформаційні технології 10,0 2 

ПП3 
Об'єктно-орієнтовне програмування (з 

курсовою роботою) 
7,0 3 

ПП4 
Схемотехніка та архітектура 

комп'ютерних систем 
6,0 3 

ПП5 Бази даних 7,0 4 

ПП6 Теорія інформації та кодування 5,0 4 

ПП7 Операційні системи 5,0 4 

ПП8 ІТ-археологія 4,0 4 

ПП9 
Комп'ютерні мережі (з курсовою 

роботою) 
7,0 5 

ПП10 Системний аналіз 4,0 7 

ПП11 
Проектування інформаційних систем (з 

курсовою роботою) 
6,0 7 

ПП12 
Технології розподілених систем і 

паралельних обчислень 
4,0 7 

ПП13 Технології захисту інформації 4,0 7 

ПП14 Методи і системи штучного інтелекту 6,0 8 

ПП15 
Управління проектами інформаційних 

технологій 
4,0 8 

ПП16 Моделювання систем 4,0 5 

Вільний вибір студентів  44,0  

Студент має вибрати 44 кредити з врахуванням тижневого 

навантаження 

ППВ1.1 Комп'ютерна графіка 4,0 5 

ППВ1.2 Мультимедійні технології 4,0 5 

ППВ2.1 Комп'ютерні технології обробки даних 4,0 4 

ППВ2.2 Комп'ютерний дизайн 4,0 4 

ППВ3.1 
Технології комп'ютерного 

проектування 
4,0 7 

ППВ3.2 
Основи систем автоматизованого 

проектування 
4,0 7 

ППВ4 Моделювання бізнес-процесів 4,0 8 

ППВ5.1 
Теорія керування та основи 

робототехніки 
4,0 8 

ППВ5.2 Теорія складних систем 4,0 8 

ППВ6 
Інформаційні системи і технології в 

сільському господарстві 
4,0 8 

ППВ7 Теорія прийняття рішень 4,0 5 

ППВ8 Web-програмування 4,0 5 

ППВ9.1 Сучасні пакети прикладних програм 4,0 6 

ППВ9.2 Програмне забезпечення служб Internet 4,0 6 

ППВ10.1 Теорія і методи розпізнання образів 4,0 6 

ППВ10.2 Цифрова обробка сигналів 4,0 6 

ППВ11 Електронний бізнес 4,0 5 

(з курсовою роботою)



 

  Практична підготовка 

 Практичні тренінги 6,0  

ПТ1 Інформаційні технології 1,0 2 

ПТ2 
Сучасні технології в сільському 

господарстві 

1,0 2 

ПТ3 Адміністрування баз даних 1,0 4 

ПТ4 Прикладне програмування  1,0 4 

ПТ5 Обслуговування комп'ютерної техніки 1,0 6 

ПТ6 Проектування інформаційних систем 1,0 8 

 Виробничі практики 7,0  

1 Виробнича технологічна практика 4,0 6 

2 Виробнича за спеціальністю 3,0 7 

 Атестація   

1 Підготовка і захист випускової 
кваліфікаційної роботи 

  

 Вимоги до рівня 
освіти осіб, які 
можуть 
розпочати 
навчання за цією 
освітньою 
програмою 

Повна загальна середня освіта, молодший спеціаліст, молодший 

бакалавр. 

 

I Академічна мобільність 

 Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна кредитна мобільність студентів реалізується у 

відповідності до підписаних договорів про співпрацю з Сумським 

аграрним університетом, Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України, Житомирським державним 

технологічним університетом, Національним університетом водного 

господарства і природокористування, Житомирським військовим 

інститутом імені С. П. Корольова, Житомирським державним 

університетом імені Івана Франка, Вінницьким аграрним 

університетом. 

 Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Закордонні ВНЗ, з якими укладені договори та налагоджена 
співпраця: Інститут Біотехнологій «Даростім» (Німеччина),  
Флорентійський університет (Італія), Медичний університет Доккьо 
(Японія), Ризький технічний університет (Латвія), Варненський 
технічний університет (Болгарія), Поліський державний університет 
(Білорусь), Самаркандський сільськогосподарський інститут 
(Узбекистан), Литовський сільськогосподарський університет 
(Литва), Клайпедський університет (Литва), Дослідний інститут 
органічного сільського господарства (Швейцарія) та ін.  
Загалом, спільна робота проводиться з науковцями 42 закордонних 
університетів, організаціями та науково-дослідними установами 19 
країн. 
Індивідуальна академічна мобільність здійснюється на основі 
укладених двосторонніх угод, підписаних із закордонними 
університетами, проекту UKR 16-03 "Німецько-українська співпраця 
в галузі органічного землеробства" (термін виконання 2016-2019 
роки). 

 Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться за умови 

вивчення курсу української мови. 

 

4,0 8



J Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Підсумкова державна атестація включає захист випускової 

кваліфікаційної роботи бакалавра (дипломного проекту або роботи). 

 Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота (проект) має передбачати теоретичне, 

системо-технічне або експериментальне дослідження одного з 

актуальних завдань спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 

демонструвати вміння автора використовувати надбані 

компетентності та результати навчання, логічно, на підставі сучасних 

наукових методів викладати свої погляди за темою дослідження, 

робити обґрунтовані висновки і формулювати конкретні пропозиції 

та рекомендації щодо розв’язаної задачі, а також ідентифікувати 

схильність автора до наукової або практичної діяльності. 

Об’єктами дослідження можуть бути явища різної природи, 

технологічні процеси, технології, види діяльності в рамках 

сформульованої проблеми. Кваліфікаційна робота (проект) 

перевіряється на плагіат. Пояснювальна записка до  кваліфікаційної 

роботи (проекту) повинна містити результати проведеного студентом 

системного аналізу предметної області досліджень, запропоновані 

схемні рішення поставленої задачі, реалізацію інженерних рішень у 

вигляді алгоритмів, моделей, схем організації баз даних, прототипів 

програмних комплексів та інших видів технічного опису. Теми та 

анотації випускових кваліфікаційних робіт бакалаврів 

оприлюднюються на сайті кафедри комп’ютерних технологій і 

моделювання систем. 

 Вимоги до 

публічного 

захисту 

(демонстрації)  

В процесі публічного захисту претендент бакалаврського ступеня 

повинен показати уміння чітко і упевнено викладати зміст виконаних 

досліджень, аргументовано відповідати на запитання і вести наукову 

дискусію. 

Доповідь студента повинна супроводжуватися презентаційними 

матеріалами та пояснювальною запискою, призначеними для 

загального перегляду.  

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присудження 

ступеня бакалавра з комп'ютерних наук, присвоєння професійної 

кваліфікації та видачу диплома бакалавра за результатами 

підсумкової атестації студентів оголошуються того самого дня після 

оформлення в установленому порядку протоколів засідань 

екзаменаційної комісії. 

 

K Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 Механізм 

внутрішнього 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи 

оцінювання навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх 

стандартів: 

 анкетування студентів щодо якості змісту і рівня викладання 

навчальних дисциплін; 

 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних 

досягнень студентів); 

 періодичне оновлення освітньої програми; 

 програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу; 

 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького 

складу; 

 періодичні аудиторські перевірки університету на предмет якості 

вищої освіти; 



 постійний моніторинг прогресу студентів; 

 перевірка процесу проведення підсумкового контролю 

спеціальними  комісіями; 

 повторне оцінювання щонайменше 80% робіт; 

 моніторинг статистики працевлаштування випускників. 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

 комісія методичної ради факультету обліку та фінансів з питань 

якості освітнього процесу; 

 постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості 

вищої освіти; 

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Забезпечення зворотного зв’язку студентів щодо якості викладання 

та їх навчального досвіду: 

 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками; 

 оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами; 

 вихідне анкетування щодо якості програми; 

 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм. 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу: 

 використання результатів наукових досліджень у навчальному 

процесі; 

 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими 

навчальними закладами; 

 система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького 

складу; 

 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, 

конференціях, симпозіумах; 

 висвітлення науково-методичних результатів та досягнень у 

фахових виданнях, що індексуються і реферуються в  

наукометричних базах даних; 

 навчання в аспірантурі та докторантурі; 

 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів 

посадовим  вимогам; 

 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів. 

 Індикатори 

якості освітньої 

програми 

До індикаторів належать: 

 показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за 

програмою; 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості 

програми; 

 рівень сформованості спеціальних компетенцій і важливих 

якостей особистості; 

 показник працевлаштування випускників за фахом. 
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3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
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education-training-2013.pdf. 
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5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 
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п. 
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9. Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації Академії 

педагогічних наук України / В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. 

Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ 

«Пріоритети», 2014. – 108 с. 

10. Проект стандарту вищої освіти України 122 «Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології» (бакалавр). [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-

metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html. 

11. Computer Science 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate 

Programs in Computer Science. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf 

12. Matthíasdóttir A. Usefulness of learning objects in Computer Science 

learning. The Codewitz project. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.codewitz.net/papers/MMT_27-31_Asrun_Matthiasdottir.pdf 

13. Ключевые ориентиры для разработки и реализации 

образовательных программ в предметной области информационно-

коммуникационные технологи [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://tuningacademy.org/wp-

content/uploads/2014/02/RefICT_TuRu_RU.pdf 

14. Положення про організацію освітнього процесу у 

Житомирському національному агроекологічному університеті 

(введено в дію з 01.09.2015 р., наказ № 89а, від 26.08.2015 р.). 

15. Положення про формування навчальних дисциплін вільного 

вибору студентами Житомирського національного агроекологічного 

університету (введено в дію з 01.04.2016 р. наказ № 58а від 

3.03.2016 р.) зі змінами: рішення Вченої ради протокол № 9 від 

25.05.2016 р. 

16. Стратегія розвитку Житомирського національного 

агроекологічного університету (затверджено на засіданні вченої ради 

ЖНАЕУ від 30 березня 2016 р., протокол № 7). 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 
 

Код та найменування спеціальності: 122 «Комп'ютерні науки»      

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень / шостий кваліфікаційний рівень НРК  

Спеціалізація:              

Освітня програма: підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»  

Форма навчання: денна            

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та 

строк навчання: 240 кредитів ЄКТС, 4 роки навчання       

Навчальний план затверджений Вченою радою ЖНАЕУ 30.03.2017 р., протокол № 9   

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності):       

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності):     

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна середня освіта 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

1 2 3 

I. Цикл загальної підготовки 

КЗ2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

 

РН56. Здатність до комунікабельності, 

емоційної усталеності, витримки, такту, 

відстоювання своєї точки зору, 

зрозумілого висловлювання своєї думки. 

Історія та 

культура України 

КЗ10. Здатність бути 

критичним і самокритичним. 

 

РН61. Планування комунікацій в команді 

та із замовниками, дотримання коректної 

поведінки, терпимості, порядку, визнанню 

чужої думки і коректної дискусії, 

подоланню егоїстичних поглядів, 

принципів самокритичності, поширення 

інформації про хід виконання робіт. 

КЗ15. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань. 

РН65. Здатність планувати та 

реалізовувати міжособистісні комунікації 

на основі визначених людством 

моральних принципів. 

КЗ1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

РН1. Знання основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, основ 

логіки, норм критичного підходу, основ 

методології наукового пізнання, форм і 

методів аналізу та синтезу. 

Філософія  

КЗ8. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

РН6. Знання основних етапів та стадій 

творчого процесу, ролі правильного 

формулювання мети та задач для їх 

досягнення в області комп’ютерних наук, 

творчі можливості людини, механізм 

генезису і розвитку знань, методи 

генерації ідей, розуміння креативності як 

універсального процесу породження 

незвичайних ідей. 



КЗ10. Здатність бути 

критичним і самокритичним. 

 

РН34. 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. 

КЗ1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

РН55. Здійснення соціальних комунікацій 

в процесі спілкування з фахівцями та 

нефахівцями в галузі комп’ютерних наук, 

забезпечення обміну логічними 

аргументами з метою досягнення 

взаєморозуміння й згоди. 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

КЗ4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово. 

РН3. Знання лексичних, граматичних, 

стилістичних особливостей державної та 

іноземної лексики, термінології в галузі 

комп’ютерних наук, граматичних 

структур для розуміння і продукування 

усно та письмово іноземних текстів у 

професійній сфері. 

РН30. 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. 

РН57. Володіння та користування 

типовими для професійної комунікації 

лексико-синтаксичними моделями, 

побудова комунікацій в усній і письмовій 

формі державною та іноземною мовами, 

виходячи із цілей і ситуації спілкування. 

КЗ12. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

РН62. Ведення ділових переговорів для 

передачі інформації, використовуючи 

аналіз ситуації, аргументування та 

контраргументування. 

КЗ5. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

РН30. 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. 

РН57. Володіння та користування 

типовими для професійної комунікації 

лексико-синтаксичними моделями, 

Ділова іноземна 

мова 



побудова комунікацій в усній і письмовій 

формі державною та іноземною мовами, 

виходячи із цілей і ситуації спілкування. 

РН84. Відповідальність за точність і 

коректність висловлювань державною та 

іноземною мовами. 

КЗ6. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН4. Знання способів і методів навчання, 

методів самоосвіти, основ наукової та 

дослідницької діяльності, методів пошуку, 

збору, аналізу та обробки інформації. 

РН58. Використання комунікативної 

компетентності для ефективної взаємодії в 

різних сферах спілкування; відбір і 

систематизація інформаційних матеріалів з 

метою спілкування в професійній сфері, 

використання засобів масової комунікації 

для отримання, перероблення і створення 

актуальної інформації у вигляді 

документів, рефератів, доповідей, статей, 

інтерв’ю; вдосконалення особистісної 

комунікаційної компетентності на основі 

навичок і вмінь міжособистісної 

комунікації. 

 

КЗ9. Здатність працювати в 

команді. 

РН34. 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. 

РН88. Вільне висловлювання своїх думок 

при роботі в команді, відповідальність за 

результати роботи команди, 

відповідальність лідера перед командою. 

Фізичне 

виховання 

КЗ8. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

РН60. Здійснення професійно-

комунікативних контактів, розуміння 

співрозмовників, психологічний вплив в 

процесі комунікації, адекватне розуміння 

вербальних і невербальних 

комунікативних сигналів, здатність долати 

комунікативні бар’єри. 

КЗ14. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

РН10. Здатність до цілеспрямованої 

поведінки за обставин, що перешкоджають 

досягненню мети, доланню різноманітних 

перешкод. 

КЗ1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

РН28. 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. 

Фізика 



КЗ2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 
 

КЗ3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

РН29. 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. 

КС1. Здатність до 

математичного та логічного 

мислення, формулювання та 

дослідження математичних 

моделей, зокрема дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, 

інтерпретації отриманих 

результатів. 

РН66. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію через точність 

аргументації в математичних 

викладеннях. 

 

КЗ6. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН4. Знання способів і методів навчання, 

методів самоосвіти, основ наукової та 

дослідницької діяльності, методів пошуку, 

збору, аналізу та обробки інформації. 

РН85. Відповідально ставитися до 

професійних обов’язків та виконуваної 

роботи, проявляти самостійність в 

здійсненні самостійних узагальнень, 

прийняття самостійних рішень і 

виконання самостійних дій у процесі 

подолання навчальних труднощів, 

спираючись на власний досвід творчого 

розв’язання поставлених проблем. 

Вища математика  

КС1. Здатність до 

математичного та логічного 

мислення, формулювання та 

дослідження математичних 

моделей, зокрема дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, 

інтерпретації отриманих 

результатів. 

 

РН12. Знання теоретичних і прикладних 

положень неперервного та дискретного 

аналізу, включаючи аналіз нескінченно 

малих, інтегральне числення, лінійну 

алгебру, аналітичну геометрію, 

диференціальні рівняння, функціональний 

аналіз, комбінаторику, теорію графів, 

бульову алгебру. 

РН39. 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. 

РН66. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію через точність 

аргументації в математичних 

викладеннях. 

РН93. Здатність самостійно розв’язувати 

професійні задачі, використовуючи 

 



сучасний математичний апарат і нести 

відповідальність за отримані розв’язки. 

КЗ7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН86. Самостійність при опрацюванні, 

інтерпретації та узагальненні даних, 

відповідальність за оперативність, 

точність і достовірність подачі 

інформації. 

РН32. Використовувати технології та 

інструментарії пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу даних і текстів, 

здійснювати опрацювання, інтерпретацію 

та узагальнення даних. 

Теорія 

ймовірностей і 

математична 

статистика 

КЗ14. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

РН91. Здатність самостійно здійснювати 

підготовку завдань і розробляти проектні 

рішення з урахуванням невизначеності, 

розробляти відповідні методичні і 

нормативні документи, а також пропозиції 

і заходи щодо реалізації розроблених 

проектів і програм. 

КС2. Здатність до виявлення 

закономірностей випадкових 

явищ, застосування методів 

статистичної обробки даних 

та оцінювання стохастичних 

процесів реального світу. 

РН13. Знання закономірностей 

випадкових явищ, їх властивостей та 

операцій над ними, теорем і законів 

розподілу випадкових величин, 

ймовірнісні методи дослідження складних 

систем, базові поняття математичної 

статистики, методи опрацювання 

емпіричних даних, перевірки 

статистичних гіпотез на основі вибіркових 

даних, елементи теорії регресії і кореляції. 

РН40. 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. 

КЗ2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

 

КЗ3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

 

РН2. Знання методів навчання, організації 

та здійснення, стимулювання та мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності, 

розуміння предметної області 

комп'ютерних наук. 

РН29. 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. 

Комп'ютерна 

дискретна 

математика 



КЗ12. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

РН8. Професійні знання в області 

комп’ютерних наук, знання методичних 

підходів до процедур підготовки і 

ухвалення рішень організаційно-

управлінського характеру, порядку 

поведінки в нестандартних ситуаціях. 

КС1. Здатність до 

математичного та логічного 

мислення, формулювання та 

дослідження математичних 

моделей, зокрема дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, 

інтерпретації отриманих 

результатів. 

РН12. Знання теоретичних і прикладних 

положень неперервного та дискретного 

аналізу, включаючи аналіз нескінченно 

малих, інтегральне числення, лінійну 

алгебру, аналітичну геометрію, 

диференційні рівняння, функціональний 

аналіз, комбінаторику, теорію графів, 

бульову алгебру. 

КЗ1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

РН82. Відповідальність за доручену 

справу, самостійність в прийнятті рішень 

щодо розв’язання задач в галузі 

комп’ютерних наук. 

Чисельні методи 

КЗ8. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

РН87. Самостійність та відповідальність 

за генерації нових ідей та прийняття 

рішень в галузі комп’ютерних наук в 

процесі розробки методів, моделей, 

алгоритмів та їх реалізації. 

КС4. 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. 

РН15. Знання чисельних методів лінійної 

та нелінійної алгебри, наближення 

функцій, методів чисельного 

диференціювання та інтегрування 

функцій, розв'язання звичайних 

диференціальних та інтегральних рівнянь, 

рішення рівнянь в частинних похідних, 

теоретичних особливостей чисельних 

методів та можливостей їх адаптації до 

інженерних задач.   

РН96. Здатність самостійно визначити 

постановку задачі, вибирати чисельний 

метод для її розв’язання, гарантувати 

задану точність виконаних обчислень та 

відповідати за отримані розв’язки. 

КЗ7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН5. Знання методів, способів та 

технологій збору інформації з різних 

джерел, контент-аналізу документів, 

аналізу та обробки даних. 

Екологія та 

безпека 

життєдіяльності 

КЗ6. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН58. Використання комунікативної 

компетентності для ефективної взаємодії в 

різних сферах спілкування; відбір і 

систематизація інформаційних матеріалів 

з метою спілкування в професійній сфері, 

використання засобів масової комунікації 

для отримання, перероблення і створення 



актуальної інформації у вигляді 

документів, рефератів, доповідей, статей, 

інтерв’ю; вдосконалення особистісної 

комунікаційної компетентності на основі 

навичок і вмінь міжособистісної 

комунікації. 

РН31. 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. 

КЗ11. Здатність розробляти та 

управляти проектами. 

РН34. 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. 

РН61. Планування комунікацій в команді 

та із замовниками, дотримання коректної 

поведінки, терпимості, порядку, визнанню 

чужої думки і коректної дискусії, 

подоланню егоїстичних поглядів, 

принципів самокритичності, поширення 

інформації про хід виконання робіт. 

Економіка і 

організація 

виробництва 

КЗ13. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН63. Розроблення планів комунікацій в 

проекті; підготовляти та ведення нарад; 

виявлення проблем і діагностика 

конфліктів при виконання робіт. 

РН90. Нести відповідальність за якість 

виконуваних робіт, забезпечення 

виконання зобов’язань за договором. 

КЗ4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово. 

РН84. Відповідальність за точність і 

коректність висловлювань державною та 

іноземною мовами. 

Політологія 

КЗ7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН32. Використовувати технології та 

інструментарії пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу даних і текстів, 

здійснювати опрацювання, інтерпретацію 

та узагальнення даних. 

КЗ9. Здатність працювати в 

команді. 

РН61. Планування комунікацій в команді 

та із замовниками, дотримання коректної 

поведінки, терпимості, порядку, визнанню 

чужої думки і коректної дискусії, 

подоланню егоїстичних поглядів, 



принципів самокритичності, поширення 

інформації про хід виконання робіт. 

РН88. Вільне висловлювання своїх думок 

при роботі в команді, відповідальність за 

результати роботи команди, 

відповідальність лідера перед командою. 

КЗ9. Здатність працювати в 

команді. 

 

КЗ10. Здатність бути 

критичним і самокритичним. 

РН7. Знання принципів командної роботи, 

командних цінностей, основ 

конфліктології. Знання методології 

управління ІТ проектами, стандартів 

РМВОК, програмного інструментарію для 

управління ІТ проектами. 

РН34. 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. 

РН61. Планування комунікацій в команді 

та із замовниками, дотримання коректної 

поведінки, терпимості, порядку, визнанню 

чужої думки і коректної дискусії, 

подоланню егоїстичних поглядів, 

принципів самокритичності, поширення 

інформації про хід виконання робіт. 

РН88. Вільне висловлювання своїх думок 

при роботі в команді, відповідальність за 

результати роботи команди, 

відповідальність лідера перед командою. 

Психологія 

КЗ15. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань. 

РН38. Реалізовувати систему моральних 

стосунків у професійній діяльності. 

КЗ10. Здатність бути 

критичним і самокритичним. 

РН7. Знання принципів командної роботи, 

командних цінностей, основ 

конфліктології. Знання методології 

управління ІТ проектами, стандартів 

РМВОК, програмного інструментарію для 

управління ІТ проектами. 

Соціологія 

КЗ14. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

РН37. 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. 

РН64. Здатність розробляти комунікації в 

команді, знаходити взаєморозуміння в 

процесі виконання індивідуальних 

завдань та виконання взятих на себе 

обов’язків. 



КЗ15. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань. 

РН92. Відповідальність перед колегами та 

суспільством за результат праці, 

спроможність підтримки  репутації своєї 

соціальної групи, відповідність 

моральному ідеалу професіонала. 

КЗ2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

РН29. 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. 

РН83. Організація своєї праці для 

досягнення результату, виконання 

розумових і практичних дій, прийомів та 

операцій, усвідомлення відповідальності 

за результати своєї діяльності, 

застосування самоконтролю й самооцінки. 

Сучасні 

технології в 

сільському 

господарстві 

КЗ6. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

РН58. Використання комунікативної 

компетентності для ефективної взаємодії в 

різних сферах спілкування; відбір і 

систематизація інформаційних матеріалів 

з метою спілкування в професійній сфері, 

використання засобів масової комунікації 

для отримання, перероблення і створення 

актуальної інформації у вигляді 

документів, рефератів, доповідей, статей, 

інтерв’ю; вдосконалення особистісної 

комунікаційної компетентності на основі 

навичок і вмінь міжособистісної 

комунікації. 

КЗ1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

РН1. Знання основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, основ 

логіки, норм критичного підходу, основ 

методології наукового пізнання, форм і 

методів аналізу та синтезу. 

РН55. Здійснення соціальних комунікацій 

в процесі спілкування з фахівцями та 

нефахівцями в галузі комп’ютерних наук, 

забезпечення обміну логічними 

аргументами з метою досягнення 

взаєморозуміння й згоди. 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

КС5. 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 

РН16. Знання понять операції, операційної 

системи, моделі операції, етапи розробки 

моделі операції; класифікацію економіко-

математичних моделей і методів; принципи 

моделювання організаційно-технічних 

систем і операцій; методи розв’язання задач 

лінійного, цілочислового, нелінійного, 

стохастичного, динамічного 

програмування; особливості побудови та 

розв’язання багатокритеріальних задач. 

РН43. Формулювати мету управління 

організаційно-технічною та економічною 



процеси управління в 

системах різного призначення 

та рівня ієрархії. 

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. 

КЗ6. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН58. Використання комунікативної 

компетентності для ефективної взаємодії в 

різних сферах спілкування; відбір і 

систематизація інформаційних матеріалів з 

метою спілкування в професійній сфері, 

використання засобів масової комунікації 

для отримання, перероблення і створення 

актуальної інформації у вигляді документів, 

рефератів, доповідей, статей, інтерв’ю; 

вдосконалення особистісної комунікаційної 

компетентності на основі навичок і вмінь 

міжособистісної комунікації. 

РН31. 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. 

Основи 

підприємницької 

діяльності 

КЗ7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

РН59. Використання системи документно-

інформаційних комунікацій для 

задоволення інформаційних потреб в галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій. 

КЗ8. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

РН60. Здійснення професійно-

комунікативних контактів, розуміння 

співрозмовників, психологічний вплив в 

процесі комунікації, адекватне розуміння 

вербальних і невербальних комунікативних 

сигналів, здатність долати комунікативні 

бар’єри. 

РН33. Проявляти допитливість, схильність 

до ризику, вміння мислити, надихатись 

новими ідеями, втілювати їх, запалювати 

ними оточуючих, комбінувати та 

експериментувати. 

Основи 

менеджменту 



КЗ12. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

РН89. Нести відповідальність за прийняті 

рішення, у тому числі в нестандартних 

ситуаціях, відстоювати свої рішення. 

КЗ15. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань. 

РН11 Знання системи загальних норм 

моральної поведінки людини та групи 

людей, етичних принципів, розуміння 

кодексу професійної моралі. 

КЗ11. Здатність розробляти та 

управляти проектами. 

РН34. 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. 

Інформаційно-

фінансова 

аналітика 

КЗ12. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

РН35. Проводити аналіз сильних і слабких 

сторін рішення, зважувати й аналізувати 

можливості та ризики ухвалених рішень, 

оцінювати ефективність прийнятих 

рішень. 

КЗ12. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

РН8. Професійні знання в області 

комп’ютерних наук, знання методичних 

підходів до процедур підготовки і 

ухвалення рішень організаційно-

управлінського характеру, порядку 

поведінки в нестандартних ситуаціях. 

Право 

КЗ13. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

РН9. Знання міжнародних стандартів з 

оцінки якості програмного забезпечення, 

управління та обслуговування ІТ сервісів, 

моделі оцінки зрілості процесів розробки 

ПЗ, методів забезпечення якості ІТ 

систем. 

РН36. Застосовувати у роботі міжнародні 

стандарти з оцінки якості програмного 

забезпечення, управління та 

обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки 

зрілості процесів розробки ПЗ. 

II. Цикл професійної підготовки 

КС3. 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 

РН14. Знання базових понять теорії 

алгоритмів, формальних моделей 

алгоритмів, примітивно рекурсивних, 

загально-рекурсивних та частково-

рекурсивних функцій, питань 

обчислюваності, розв’язності та 

нерозв’язності масових проблем, понять 

часової та просторової складності 

алгоритмів при розв’язанні 

обчислювальних задач. 

РН41. Використовувати формальні моделі 

алгоритмів та обчислюваних функцій, 

встановлювати розв’язність, часткову 

Алгоритмізація і 

програмування 



інформаційних систем. розв’язність та нерозв’язність 

алгоритмічних проблем, проектувати, 

розробляти та аналізувати алгоритми , 

оцінювання їх ефективності та складності. 

КС8. 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.  

РН46. 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. 

РН73. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в процесі 

командної розробки програмного 

забезпечення та прийняття рішень щодо 

парадигм програмування, методів та 

алгоритмів обчислень, структур даних і 

механізмів управління 

КС1. Здатність до 

математичного та логічного 

мислення, формулювання та 

дослідження математичних 

моделей, зокрема дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, 

інтерпретації отриманих 

результатів. 

РН39. 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. 

Інформаційні 

технології 

КС4. 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.  

РН69. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем і 

технологій, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

КС3. 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 

РН41. 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. 

РН95. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо проектування, 

розроблення та аналізу алгоритмів та 

Об'єктно-

орієнтовне 

програмування 



адекватного моделювання 

предметних областей і 

створення програмних та 

інформаційних систем.  

обчислюваних функцій при моделюванні 

предметних областей. 

 

КС8. 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.  

РН19. Знання структур даних та 

фундаментальних алгоритмів, методології 

та інструментальних засобів об’єктно-

орієнтованого аналізу та проектування, 

особливостей різних парадигм 

програмування, принципів, моделей, 

методів і технологій проектування і 

розроблення програмних продуктів 

різного призначення. 

РН73. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в процесі 

командної розробки програмного 

забезпечення та прийняття рішень щодо 

парадигм програмування, методів та 

алгоритмів обчислень, структур даних і 

механізмів управління. 

РН100. Здатність самостійно здійснювати 

підготовку завдань і розробляти проектні 

рішення з урахуванням фактору 

невизначеності, розробляти відповідні 

методичні і нормативні документи, а 

також пропозиції і заходи щодо реалізації 

розроблених проектів і програм 

КС6. 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. 

РН98. Здатність самостійно оцінити та 

сформувати апарат дослідження, 

самостійно визначити доцільність і 

можливість розкриття наявної 

невизначеності для формалізації задачі,  

нести відповідальність за прийняті 

рушення щодо логічної організації, 

властивостей та поведінки складних 

систем, що проектуються. 

Схемотехніка та 

архітектура 

комп'ютерних 

систем 

КС12. Здатність забезпечити 

організацію обчислювальних 

процесів в інформаційних 

системах різного призначення 

з урахуванням архітектури, 

конфігурування, показників 

результативності 

функціонування операційних 

систем і системного 

програмного забезпечення. 

РН23. Знання архітектури комп’ютера, 

функцій операційних систем (ОС), 

програмних інтерфейсів для доступу 

прикладних програм до засобів ОС, мов 

системного програмування та методів 

розробки програм, що взаємодіють з 

компонентами комп’ютерних систем. 

РН50. Розв’язувати питання 

адміністрування, ефективного 

застосування, безпеки, діагностування, 

відновлення, моніторингу й оптимізації 

роботи комп’ютерів, операційних систем і 

системних ресурсів комп’ютерних систем. 

РН77. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії в сфері організації 

обчислювальних процесів в інформа-

ційних системах різного призначення. 



КС8. 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.  

РН46. 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. 

РН73. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в процесі 

командної розробки програмного 

забезпечення та прийняття рішень щодо 

парадигм програмування, методів та 

алгоритмів обчислень, структур даних і 

механізмів управління. 

Бази даних  

КС9. 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. 

РН47. 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. 

РН74. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо архітектури та 

технологій розробки клієнт-серверних 

застосувань, включаючи бази і сховища 

даних, запитів до них, формувати 

комунікаційну стратегію з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань розробки клієнт-серверних 

застосувань, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН101. Здатність в команді реалізувати 

багаторівневе клієнт-серверне 

застосування, самостійно інтегрувати бази 

і сховища даних, в процесі розробки 

розподіленого програмного забезпечення, 

нести відповідальність за прийняті 

рішення щодо логічної організації, 

властивостей та працездатності клієнт-

серверного ПЗ. 

КС1. Здатність до 

математичного та логічного 

мислення, формулювання та 

дослідження математичних 

моделей, зокрема дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

РН66. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію через точність 

аргументації в математичних 

викладеннях. 

РН93. Здатність самостійно розв’язувати 

професійні задачі, використовуючи 

сучасний математичний апарат і нести 

відповідальність за отримані розв’язки. 

Теорія 

інформації та 

кодування 



прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, 

інтерпретації отриманих 

результатів. 

КС2. Здатність до виявлення 

закономірностей випадкових 

явищ, застосування методів 

статистичної обробки даних 

та оцінювання стохастичних 

процесів реального світу. 

РН94. Здатність самостійно розв’язувати 

професійні задачі, використовуючи 

сучасний математичний апарат теорії 

ймовірностей та математичної статистики 

і нести відповідальність за отримані 

розв’язки. 

КС 14. Здатність 

застосовувати методи та 

засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, 

розробляти та експлуатувати 

спеціальне програмне 

забезпечення захисту 

інформаційних ресурсів 

об’єктів критичної 

інформаційної 

інфраструктури. 

РН79. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії у процесі 

формування концепції обміну 

інформацією, кодування та вибору каналу 

комунікації, передачі повідомлень і 

документів через канал, зберігання та 

добування документів, реалізації 

зворотного зв’язку. 

КС9. 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. 

РН101. Здатність в команді реалізувати 

багаторівневе клієнт-серверне 

застосування, самостійно інтегрувати бази 

і сховища даних, в процесі розробки 

розподіленого програмного забезпечення, 

нести відповідальність за прийняті 

рішення щодо логічної організації, 

властивостей та працездатності клієнт-

серверного ПЗ. 

Операційні 

системи 

КС12. Здатність забезпечити 

організацію обчислювальних 

процесів в інформаційних 

системах різного призначення 

з урахуванням архітектури, 

конфігурування, показників 

результативності 

функціонування операційних 

систем і системного 

програмного забезпечення. 

РН23. Знання архітектури комп’ютера, 

функцій операційних систем (ОС), 

програмних інтерфейсів для доступу 

прикладних програм до засобів ОС, мов 

системного програмування та методів 

розробки програм, що взаємодіють з 

компонентами комп’ютерних систем. 

РН50. Розв’язувати питання 

адміністрування, ефективного 

застосування, безпеки, діагностування, 

відновлення, моніторингу й оптимізації 

роботи комп’ютерів, операційних систем і 

системних ресурсів комп’ютерних систем. 

РН104. Самостійно здійснювати 

планування та диспетчеризацію задач, 

керувати пам’яттю, файлами, процесами,  

пристроями введення-виведення; 

обробляти переривання, використовуючи 

різні операційні системи та системне 

програмне забезпечення. 

КС3. Здатність до побудови 

логічних висновків, 

використання формальних 

РН68. Здатність спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань проектування та моделювання  

ІТ-археологія 



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.  

інформаційних і програмних систем, 

складати аналітичні звіти, доповіді у 

письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо . 

 

КС4. 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.  

РН97. Здатність самостійно розв’язувати 

задачі професійної діяльності із 

залученням сучасних методів, технічної та  

наукової літератури, використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій 

організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, 

побудовою моделей аналізу ситуацій, 

підготовкою рішень щодо оптимізації 

діяльності, функціонування 

інформаційних систем організації. 

КС7. 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. 

РН72. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо моделей систем та 

методологій моделювання об’єктів та 

процесів, спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань методології та технології 

моделювання об’єктів і систем, складати 

аналітичні звіти, доповіді у письмовій 

формі та виступати з результатами 

власної роботи на нарадах, конференціях 

тощо. 

Комп'ютерні 

мережі 

КС 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. 

РН24. Знання мережевих технологій, 

архітектури комп’ютерних мереж, 

технології адміністрування комп’ютерних 

мереж та їх програмного забезпечення в 

процесі виконання розподілених 

обчислень.  

РН51. 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  

РН78. Здатність здійснювати 

комунікаційні стратегії, використовуючи 

комп’ютерні мережі та розподілене 

програмне забезпечення 

РН105. Самостійно та відповідально 

вибирати конфігурацію, тип і структуру 

комп’ютерної мережі; експлуатувати 



комп’ютерні мережі в процесі виконання 

розподілених обчислень.  

КС6. 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. 

РН17. Знання методології системного 

аналізу для системного дослідження 

детермінованих та стохастичних моделей 

об’єктів і процесів, проектування та 

експлуатації інформаційних систем, 

продуктів, сервісів інформаційних 

технологій, інших об’єктів професійної 

діяльності. 

РН44. 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.  

РН71. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо системного аналізу 

складних об’єктів і процесів, методів 

формалізації системних задач при 

проектуванні складних систем, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування інформаційних і 

програмних систем, складати аналітичні 

звіти, доповіді у письмовій формі та 

виступати з результатами власної роботи 

на нарадах, конференціях тощо. 

Системний аналіз 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

РН26. Знання методології та технології 

проектування складних систем, CASE-

засобів проектування систем, методів 

структурного аналізу систем, об'єктно-

орієнтованої методології проектування, 

документування проекту, методики 

оцінки трудомісткості розробки складних 

систем. 

РН80. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії в сфері організації 

командної роботи в процесі проектування 

та розробки інформаційних і програмних 

систем. 

РН107. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів аналізу та 

функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови і практичного 

застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем. 

КС10. Здатність 

застосовувати методології, 

технології та інструментальні 

РН21. Знання стандартів, методів, 

технологій і засобів управління процесами 

життєвого циклу інформаційних і 

Проектування 

інформаційних 

систем 



засоби для управління 

процесами життєвого циклу 

інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог 

замовника. 

програмних систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій. 

РН48. 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.). 

РН75. Здатність здійснювати та розвивати 

комунікації з українськими та 

зарубіжними партнерами, поточну 

взаємодію і спільне опрацювання 

прийнятих рішень та ініціатив з розвитку 

співпраці: проведення ділових 

переговорів з питань розробки 

інформаційних і програмних систем. 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

РН53. Використовувати технології 

проектування складних систем, вибирати 

CASE-засоби; формулювати техніко-

економічні вимоги, розробляти 

інформаційні та програмні системи з 

використанням шаблонів та засобів 

автоматизованого проектування. 

РН80. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії в сфері організації 

командної роботи в процесі проектування 

та розробки інформаційних і програмних 

систем. 

КС9. 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. 

РН47. 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. 

РН74. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо архітектури та 

технологій розробки клієнт-серверних 

застосувань, включаючи бази і сховища 

даних, запитів до них, формувати 

комунікаційну стратегію з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань розробки клієнт-серверних 

застосувань,  складати аналітичні звіти, 

Технології 

розподілених 

систем і 

паралельних 

обчислень 



доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

КС16. Здатність реалізовувати 

високопродуктивні 

обчислення на основі хмарних 

сервісів і технологій, 

паралельних і розподілених 

обчислень при розробці та 

експлуатації розподілених 

систем паралельної обробки 

інформації. 

РН27. Знання архітектури та програмного 

забезпечення високопродуктивних 

паралельних та розподілених 

обчислювальних систем, чисельних 

методів та алгоритмів для паралельних 

структур. 

РН54. 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. 

РН81. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії при виконання 

паралельних і розподілених обчислень. 

РН108. Самостійний вибір, ухвалення 

рішення та відповідальність щодо 

чисельних методів та алгоритмів для 

паралельних структур, мов паралельного 

програмування при розробці та 

експлуатації паралельного та 

розподіленого програмного забезпечення.   

КС10. 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. 

РН102. Здатність в команді реалізувати 

моделі життєвого циклу в сучасних 

методологіях розробки інформаційних і 

програмних систем, самостійно приймати 

рішення щодо підвищення ефективності 

проекту та зміні бізнес-процесів 

організації. 

 

Технології 

захисту 

інформації 

КС 14. Здатність 

застосовувати методи та 

засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, 

розробляти та експлуатувати 

спеціальне програмне 

забезпечення захисту 

інформаційних ресурсів 

об’єктів критичної 

інформаційної 

інфраструктури. 

РН25. Знання концепції інформаційної 

безпеки, принципів безпечного 

проектування ІС та ІТ, методології 

безпечного програмування, погроз і атак, 

безпеки комп’ютерних мереж, методи 

криптографії. 

РН52. Зберігати конфіденційність, 

цілісність та доступність інформації, 

забезпечувати автентичність, 

відстежуваність та надійність інформації в 

умовах неповноти та невизначеність 

вихідних даних, багатокритерійності 

професійних задач. 

РН106. Самостійно управляти 

повідомленнями та документами, нести 

відповідальність за зміст інформаційних 

ресурсів, що потребують забезпечення 

інформаційного захисту. 



КС11. 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. 

РН22. Знання методів та алгоритмів 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для задач 

класифікації, прогнозування, кластерного 

аналізу, пошуку асоціативних правил з 

використанням програмних інструментів 

підтримки багатовимірного аналізу даних. 

РН49. 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. 

РН76. Творча взаємодія з колегами та 

партнерами в процесі інтелектуального 

багатовимірного аналізу даних та їхньої 

оперативної аналітичної обробки 

Здатність переконувати партнерів про 

необхідність застосування певних методів 

і технологій інтелектуального 

багатовимірного аналізу. 

РН103. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів та алгоритмів 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для 

прикладних задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

Методи і системи 

штучного 

інтелекту 

КС6. 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. 

РН44. 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.  

 

Управління 

проектами 

інформаційних 

технологій 

КС10. 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. 

РН48. 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.). 

РН102. Здатність в команді реалізувати 

моделі життєвого циклу в сучасних 

методологіях розробки інформаційних і 

програмних систем, самостійно приймати 



рішення щодо підвищення ефективності 

проекту та зміні бізнес-процесів 

організації. 

КС7. 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. 

РН18. Знання моделей систем масового 

обслуговування, мереж Петрі; методології 

ймовірнісного та імітаційного 

моделювання об’єктів, процесів і систем; 

планування та проведення експериментів 

з моделями, прийняття рішень щодо 

досягнення мети за результатами 

моделювання. 

РН45. 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 

РН72. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо моделей систем та 

методологій моделювання об’єктів та 

процесів, спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань методології та технології 

моделювання об’єктів і систем, складати 

аналітичні звіти, доповіді у письмовій 

формі та виступати з результатами 

власної роботи на нарадах, конференціях 

тощо. 

РН99. Здатність самостійно визначити 

постановку завдання, побудувати 

інформаційну модель, вибрати метод або 

середовище моделювання, здійснити 

моделювання об’єкта або системи, 

відповідати за рішення щодо досягнення 

мети за результатами моделювання. 

Моделювання 

систем 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

РН107. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів аналізу та 

функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови і практичного 

застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем. 

 



КС8. 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.  

РН19. Знання структур даних та 

фундаментальних алгоритмів, методології 

та інструментальних засобів об’єктно-

орієнтованого аналізу та проектування, 

особливостей різних парадигм 

програмування, принципів, моделей, 

методів і технологій проектування і 

розроблення програмних продуктів 

різного призначення. 

РН100. Здатність самостійно здійснювати 

підготовку завдань і розробляти проектні 

рішення з урахуванням фактора 

невизначеності, розробляти відповідні 

методичні і нормативні документи, а 

також пропозиції і заходи щодо реалізації 

розроблених проектів і програм. 

Комп'ютерна 

графіка 

КС11. 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. 

РН103. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів та алгоритмів 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для 

прикладних задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

КС5. 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. 

РН97. Здатність самостійно розв’язувати 

задачі професійної діяльності із 

залученням сучасних методів, технічної та  

наукової літератури, використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій 

організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, 

побудовою моделей аналізу ситуацій, 

підготовкою рішень щодо оптимізації 

діяльності, функціонування 

інформаційних систем організації. 

Мультимедійні 

технології 

КС 14. Здатність 

застосовувати методи та 

засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, 

розробляти та експлуатувати 

спеціальне програмне 

забезпечення захисту 

інформаційних ресурсів 

об’єктів критичної 

інформаційної 

інфраструктури. 

РН106. Самостійно управляти 

повідомленнями та документами, нести 

відповідальність за зміст інформаційних 

ресурсів, що потребують забезпечення 

інформаційного захисту. 

КС2. Здатність до виявлення 

закономірностей випадкових 

явищ, застосування методів 

РН67. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо  застосування методів 

статистичної обробки даних та 

Комп'ютерні 

технології 

обробки даних 



статистичної обробки даних 

та оцінювання стохастичних 

процесів реального світу. 

оцінювання стохастичних процесів 

реального світу в процесі спілкування з 

колегами, клієнтами, партнерами, 

складати аналітичні звіти, доповіді у 

письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

КС5. 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. 

РН97. Здатність самостійно розв’язувати 

задачі професійної діяльності із 

залученням сучасних методів, технічної та  

наукової літератури, використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій 

організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, 

побудовою моделей аналізу ситуацій, 

підготовкою рішень щодо оптимізації 

діяльності, функціонування 

інформаційних систем організації. 

КС5. 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. 

РН70. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

діяльності підприємства, установи, 

організації, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН97. Здатність самостійно розв’язувати 

задачі професійної діяльності із 

залученням сучасних методів, технічної та  

наукової літератури, використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій 

організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, 

побудовою моделей аналізу ситуацій, 

підготовкою рішень щодо оптимізації 

діяльності, функціонування 

інформаційних систем організації. 

Комп'ютерний 

дизайн 

КС11. 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. 

РН103. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів та алгоритмів 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для 

прикладних задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

 

КС3. Здатність до побудови 

логічних висновків, 

РН68. Здатність спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

Технології 

комп'ютерного 



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.  

питань проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем, 

складати аналітичні звіти, доповіді у 

письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо . 

 

проектування 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

РН26. Знання методології та технології 

проектування складних систем, CASE-

засобів проектування систем, методів 

структурного аналізу систем, об'єктно-

орієнтованої методології проектування, 

документування проекту, методики 

оцінки трудомісткості розробки складних 

систем. 

РН53. Використовувати технології 

проектування складних систем, вибирати 

CASE-засоби; формулювати техніко-

економічні вимоги, розробляти 

інформаційні та програмні системи з 

використанням шаблонів та засобів 

автоматизованого проектування. 

РН80. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії в сфері організації 

командної роботи в процесі проектування 

та розробки інформаційних і програмних 

систем. 

КС3. 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. 

РН95. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо проектування, 

розроблення та аналізу алгоритмів та 

обчислюваних функцій при моделюванні 

предметних областей. 

 

Основи систем 

автоматизованого 

проектування 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

РН26. Знання методології та технології 

проектування складних систем, CASE-

засобів проектування систем, методів 

структурного аналізу систем, об'єктно-

орієнтованої методології проектування, 

документування проекту, методики 

оцінки трудомісткості розробки складних 

систем. 



оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

РН53. Використовувати технології 

проектування складних систем, вибирати 

CASE-засоби; формулювати техніко-

економічні вимоги, розробляти 

інформаційні та програмні системи з 

використанням шаблонів та засобів 

автоматизованого проектування. 

РН107. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів аналізу та 

функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови і практичного 

застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем. 

КС6. 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. 

РН44. 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.  

 

Моделювання 

бізнес-процесів 

КС7. 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. 

РН72. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо моделей систем та 

методологій моделювання об’єктів та 

процесів, спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань методології та технології 

моделювання об’єктів і систем, складати 

аналітичні звіти, доповіді у письмовій 

формі та виступати з результатами 

власної роботи на нарадах, конференціях 

тощо. 

 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

РН53. Використовувати технології 

проектування складних систем, вибирати 

CASE-засоби; формулювати техніко-

економічні вимоги, розробляти 

інформаційні та програмні системи з 

використанням шаблонів та засобів 

автоматизованого проектування. 

РН107. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів аналізу та 

функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови і практичного 

застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо- 

технічних систем. 

КС7. Здатність застосовувати 

теоретичні та практичні 

основи методології та 

технології моделювання, 

РН99. Здатність самостійно визначити 

постановку завдання, побудувати 

інформаційну модель, вибрати метод або 

середовище моделювання, здійснити 

Теорія керування 

та основи 

робототехніки 



реалізовувати алгоритми 

моделювання для 

дослідження характеристик і 

поведінки складних об'єктів і 

систем, проводити 

експерименти за програмою 

моделювання з обробкою й 

аналізом результатів. 

моделювання об’єкта або системи, 

відповідати за рішення щодо досягнення 

мети за результатами моделювання. 

 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

РН26. Знання методології та технології 

проектування складних систем, CASE-

засобів проектування систем, методів 

структурного аналізу систем, об'єктно-

орієнтованої методології проектування, 

документування проекту, методики 

оцінки трудомісткості розробки складних 

систем. 

РН107. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів аналізу та 

функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови і практичного 

застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем. 

КС6. 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. 

РН44. 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.  

РН71. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо системного аналізу 

складних об’єктів і процесів, методів 

формалізації системних задач при 

проектуванні складних систем, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування інформаційних і 

програмних систем, складати аналітичні 

звіти, доповіді у письмовій формі та 

виступати з результатами власної роботи 

на нарадах, конференціях тощо. 

Теорія складних 

систем 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

моделей організаційно-

економічних і виробничо- 

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

РН26. Знання методології та технології 

проектування складних систем, CASE-

засобів проектування систем, методів 

структурного аналізу систем, об'єктно-

орієнтованої методології проектування, 

документування проекту, методики 

оцінки трудомісткості розробки складних 

систем. 



проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

 

КС9. 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. 

РН20. Знання принципів, 

інструментальних засобів, мов веб-

програмування, технологій створення баз 

даних, сховищ і вітрин даних та бази 

знань для розробки розподілених 

застосувань з інтеграцією баз і сховищ 

даних в архітектуру клієнт-сервер. 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

сільському 

господарстві 

КС10. 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. 

РН21. Знання стандартів, методів, 

технологій і засобів управління процесами 

життєвого циклу інформаційних і 

програмних систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій. 

РН48. 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.). 

РН75. Здатність здійснювати та розвивати 

комунікації з українськими та 

зарубіжними партнерами, поточну 

взаємодію і спільне опрацювання 

прийнятих рішень та ініціатив з розвитку 

співпраці: проведення ділових 

переговорів з питань розробки 

інформаційних і програмних систем. 

КС16. Здатність реалізовувати 

високопродуктивні 

обчислення на основі хмарних 

сервісів і технологій, 

паралельних і розподілених 

обчислень при розробці та 

експлуатації розподілених 

систем паралельної обробки 

інформації. 

РН81. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії при виконання 

паралельних і розподілених обчислень. 

РН108. Самостійний вибір, ухвалення 

рішення та відповідальність щодо 

чисельних методів та алгоритмів для 

паралельних структур, мов паралельного 

програмування при розробці та 

експлуатації паралельного та 

розподіленого програмного забезпечення.   

КС5. Здатність здійснювати 

формалізований опис задач 

дослідження операцій в 

організаційно-технічних і 

РН70. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

Теорія прийняття 

рішень 



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. 

діяльності підприємства, установи, 

організації, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН97. Здатність самостійно розв’язувати 

задачі професійної діяльності із 

залученням сучасних методів, технічної та  

наукової літератури, використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій 

організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, 

побудовою моделей аналізу ситуацій, 

підготовкою рішень щодо оптимізації 

діяльності, функціонування 

інформаційних систем організації. 

КС6. 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. 

РН71. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо системного аналізу 

складних об’єктів і процесів, методів 

формалізації системних задач при 

проектуванні складних систем, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування інформаційних і 

програмних систем, складати аналітичні 

звіти, доповіді у письмовій формі та 

виступати з результатами власної роботи 

на нарадах, конференціях тощо. 

РН98. Здатність самостійно оцінити та 

сформувати апарат дослідження, 

самостійно визначити доцільність і 

можливість розкриття наявної 

невизначеності для формалізації задачі,  

нести відповідальність за прийняті 

рушення щодо логічної організації, 

властивостей та поведінки складних 

систем, що проектуються. 

КС3. 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.  

РН41. 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. 

РН95. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо проектування, 

розроблення та аналізу алгоритмів та 

обчислюваних функцій при моделюванні 

предметних областей. 

 

Web-

програмування 

КС9. Здатність реалізувати 

багаторівневу обчислювальну 

РН20. Знання принципів, 

інструментальних засобів, мов веб-



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. 

програмування, технологій створення баз 

даних, сховищ і вітрин даних та бази 

знань для розробки розподілених 

застосувань з інтеграцією баз і сховищ 

даних в архітектуру клієнт-сервер. 

 

КС3. 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.  

РН68. Здатність спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем, 

складати аналітичні звіти, доповіді у 

письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

 

Сучасні пакети 

прикладних 

програм 

КС4. 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. 

РН15. Знання чисельних методів лінійної 

та нелінійної алгебри, наближення 

функцій, методів чисельного 

диференціювання та інтегрування 

функцій, розв'язання звичайних 

диференціальних та інтегральних рівнянь, 

рішення рівнянь в частинних похідних, 

теоретичних особливостей чисельних 

методів та можливостей їх адаптації до 

інженерних задач.   

РН42. 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. 

РН69. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем і 

технологій, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН96. Здатність самостійно визначити 

постановку задачі, вибирати чисельний 



метод для її розв’язання, гарантувати 

задану точність виконаних обчислень та 

відповідати за отримані розв’язки. 

КС 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. 

РН78. Здатність здійснювати 

комунікаційні стратегії, використовуючи 

комп’ютерні мережі та розподілене 

програмне забезпечення. 

РН105. Самостійно та відповідально 

вибирати конфігурацію, тип і структуру 

комп’ютерної мережі; експлуатувати  

комп’ютерні мережі в процесі виконання 

розподілених обчислень.  

 

Програмне 

забезпечення 

служб Internet 

КС16. Здатність реалізовувати 

високопродуктивні 

обчислення на основі хмарних 

сервісів і технологій, 

паралельних і розподілених 

обчислень при розробці та 

експлуатації розподілених 

систем паралельної обробки 

інформації. 

РН81. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії при виконання 

паралельних і розподілених обчислень. 

 

КС1. Здатність до 

математичного та логічного 

мислення, формулювання та 

дослідження математичних 

моделей, зокрема дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, 

інтерпретації отриманих 

результатів. 

РН39. 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. 

РН66. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію через точність 

аргументації в математичних 

викладеннях. 

РН93. Здатність самостійно розв’язувати 

професійні задачі, використовуючи 

сучасний математичний апарат і нести 

відповідальність за отримані розв’язки. 

Теорія і методи 

розпізнання 

образів 

КС11. 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. 

РН22. Знання методів та алгоритмів 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для задач 

класифікації, прогнозування, кластерного 

аналізу, пошуку асоціативних правил з 

використанням програмних інструментів 

підтримки багатовимірного аналізу даних. 

РН76. Творча взаємодія з колегами та 

партнерами в процесі інтелектуального 

багатовимірного аналізу даних та їхньої 

оперативної аналітичної обробки 

Здатність переконувати партнерів про 

необхідність застосування певних методів 

і технологій інтелектуального 

багатовимірного аналізу. 



КС1. Здатність до 

математичного та логічного 

мислення, формулювання та 

дослідження математичних 

моделей, зокрема дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі 

комп’ютерних наук, 

інтерпретації отриманих 

результатів. 

РН39. 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. 

РН93. Здатність самостійно розв’язувати 

професійні задачі, використовуючи 

сучасний математичний апарат і нести 

відповідальність за отримані розв’язки. 

Цифрова обробка 

сигналів 

КС11. 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. 

РН103. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів та алгоритмів 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для 

прикладних задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

 

КС5. 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. 

РН43. 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. 

РН70. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

діяльності підприємства, установи, 

організації, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН97. Здатність самостійно розв’язувати 

задачі професійної діяльності із 

залученням сучасних методів, технічної та  

наукової літератури, використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій 

організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, 

Електронний 

бізнес 



побудовою моделей аналізу ситуацій, 

підготовкою рішень щодо оптимізації 

діяльності, функціонування 

інформаційних систем організації. 

КС9. 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. 

РН47. 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. 

 

ІІІ. Практична підготовка 

КС3. 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.  

РН41. 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. 

РН95. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо проектування, 

розроблення та аналізу алгоритмів та 

обчислюваних функцій при моделюванні 

предметних областей. 

 

Інформаційні 

технології 

КС4. 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.  

РН42. 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. 

РН69. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем і 

технологій, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо . 

КС3. Здатність до побудови 

логічних висновків, 

використання формальних 

мов і моделей алгоритмічних 

РН68. Здатність спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем, 

Сучасні 

технології в 

сільському 

господарстві 



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.  

складати аналітичні звіти, доповіді у 

письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

КС8. 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.  

РН73. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в процесі 

командної розробки програмного 

забезпечення та прийняття рішень щодо 

парадигм програмування, методів та 

алгоритмів обчислень, структур даних і 

механізмів управління. 

КС10. 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. 

РН75. Здатність здійснювати та розвивати 

комунікації з українськими та 

зарубіжними партнерами, поточну 

взаємодію і спільне опрацювання 

прийнятих рішень та ініціатив з розвитку 

співпраці: проведення ділових 

переговорів з питань розробки 

інформаційних і програмних систем. 

РН102. Здатність в команді реалізувати 

моделі життєвого циклу в сучасних 

методологіях розробки інформаційних і 

програмних систем, самостійно приймати 

рішення щодо підвищення ефективності 

проекту та зміні бізнес-процесів 

організації. 

КС9. 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. 

РН47. 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. 

РН74. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо архітектури та 

технологій розробки клієнт-серверних 

застосувань, включаючи бази і сховища 

даних, запитів до них, формувати 

комунікаційну стратегію з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань розробки клієнт-серверних 

застосувань,  складати аналітичні звіти, 

Адміністрування 

баз даних 



доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН101. Здатність в команді реалізувати 

багаторівневе клієнт-серверне 

застосування, самостійно інтегрувати бази 

і сховища даних, в процесі розробки 

розподіленого програмного забезпечення, 

нести відповідальність за прийняті 

рішення щодо логічної організації, 

властивостей та працездатності клієнт-

серверного ПЗ. 

КС3. 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.  

РН41. 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. 

РН68. Здатність спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем, 

складати аналітичні звіти, доповіді у 

письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН95. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо проектування, 

розроблення та аналізу алгоритмів та 

обчислюваних функцій при моделюванні 

предметних областей. 

Прикладне 

програмування  

КС8. 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. 

РН46. 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. 

РН73. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію в процесі 

командної розробки програмного 

забезпечення та прийняття рішень щодо 

парадигм програмування, методів та 

алгоритмів обчислень, структур даних і 

механізмів управління. 

РН100. Здатність самостійно здійснювати 

підготовку завдань і розробляти проектні 

рішення з урахуванням фактора 

невизначеності, розробляти відповідні 

методичні і нормативні документи, а 

також пропозиції і заходи щодо реалізації 

розроблених проектів і програм. 



КС12. Здатність забезпечити 

організацію обчислювальних 

процесів в інформаційних 

системах різного призначення 

з урахуванням архітектури, 

конфігурування, показників 

результативності 

функціонування операційних 

систем і системного 

програмного забезпечення. 

РН50. Розв’язувати питання 

адміністрування, ефективного 

застосування, безпеки, діагностування, 

відновлення, моніторингу й оптимізації 

роботи комп’ютерів, операційних систем і 

системних ресурсів комп’ютерних систем. 

РН77. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії в сфері організації 

обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного 

призначення. 

РН104. Самостійно здійснювати 

планування та диспетчеризацію задач, 

керувати пам’яттю, файлами, процесами, 

пристроями введення-виведення; 

обробляти переривання, використовуючи 

різні операційні системи та системне 

програмне забезпечення. 

Обслуговування 

комп'ютерної 

техніки 

КС 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. 

РН51. 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. 

РН105. Самостійно та відповідально 

вибирати конфігурацію, тип і структуру 

комп’ютерної мережі; експлуатувати  

комп’ютерні мережі в процесі виконання 

розподілених обчислень.  

 

КС10. 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. 

РН48. 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.). 

РН102. Здатність в команді реалізувати 

моделі життєвого циклу в сучасних 

методологіях розробки інформаційних і 

програмних систем, самостійно приймати 

рішення щодо підвищення ефективності 

проекту та зміні бізнес-процесів 

організації. 

Проектування 

інформаційних 

систем 

КС15. Здатність до аналізу та 

функціонального 

моделювання бізнес-процесів, 

побудови і практичного 

застосування функціональних 

РН53. Використовувати технології 

проектування складних систем, вибирати 

CASE-засоби; формулювати техніко-

економічні вимоги, розробляти 

інформаційні та програмні системи з 



моделей організаційно-

економічних і виробничо-

технічних систем, методів 

оцінювання ризиків 

проектування інформаційних 

систем, синтезу складних 

систем на засадах 

використання її комп’ютерної 

моделі. 

використанням шаблонів та засобів 

автоматизованого проектування. 

РН80. Здатність ефективно формувати 

комунікаційні стратегії в сфері організації 

командної роботи в процесі проектування 

та розробки інформаційних і програмних 

систем. 

РН107. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів аналізу та 

функціонального моделювання бізнес-

процесів, побудови і практичного 

застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем. 

КС3. 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. 

РН68. Здатність спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем, 

складати аналітичні звіти, доповіді у 

письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН95. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо проектування, 

розроблення та аналізу алгоритмів та 

обчислюваних функцій при моделюванні 

предметних областей. 

 

Виробнича 

технологічна 

практика  

КС4. 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. 

РН69. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем і 

технологій, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

 

КС6. 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. 

РН71. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо системного аналізу 

складних об’єктів і процесів, методів 

формалізації системних задач при 

проектуванні складних систем, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

проектування інформаційних і 

програмних систем, складати аналітичні 

звіти, доповіді у письмовій формі та 

виступати з результатами власної роботи 

на нарадах, конференціях тощо. 



КС 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. 

РН105. Самостійно та відповідально 

вибирати конфігурацію, тип і структуру 

комп’ютерної мережі; експлуатувати  

комп’ютерні мережі в процесі виконання 

розподілених обчислень.  

 

КС5. 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. 

 

РН70. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що розв’язується, 

спілкуватися з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо конкретних питань 

діяльності підприємства, установи, 

організації, складати аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій формі та виступати з 

результатами власної роботи на нарадах, 

конференціях тощо. 

РН97. Здатність самостійно розв’язувати 

задачі професійної діяльності із 

залученням сучасних методів, технічної та  

наукової літератури, використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

виконання окремих функцій 

організаційно-технічного управління, 

пов’язаних з обробкою інформації, 

побудовою моделей аналізу ситуацій, 

підготовкою рішень щодо оптимізації 

діяльності, функціонування 

інформаційних систем організації. 

 

КС6. 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. 

РН98. Здатність самостійно оцінити та 

сформувати апарат дослідження, 

самостійно визначити доцільність і 

можливість розкриття наявної 

невизначеності для формалізації задачі,  

нести відповідальність за прийняті 

рушення щодо логічної організації, 

властивостей та поведінки складних 

систем, що проектуються. 

КС7. 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. 

РН72. Здатність обґрунтовувати власну 

точку зору щодо моделей систем та 

методологій моделювання об’єктів та 

процесів, спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами щодо конкретних 

питань методології та технології 

моделювання об’єктів і систем, складати 

аналітичні звіти, доповіді у письмовій 

формі та виступати з результатами 

власної роботи на нарадах, конференціях 

тощо. 

РН99. Здатність самостійно визначити 

постановку завдання, побудувати 

  

  

Виробнича 
за спеціальністю 



інформаційну модель, вибрати метод або 

середовище моделювання, здійснити 

моделювання об’єкта або системи, 

відповідати за рішення щодо досягнення 

мети за результатами моделювання. 

КС11. 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. 

РН103. Самостійний вибір і ухвалення 

рішення щодо методів та алгоритмів 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для 

прикладних задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

 

КС 14. Здатність 

застосовувати методи та 

засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, 

розробляти та експлуатувати 

спеціальне програмне 

забезпечення захисту 

інформаційних ресурсів 

об’єктів критичної 

інформаційної 

інфраструктури. 

РН52. Зберігати конфіденційність, 

цілісність та доступність інформації, 

забезпечувати автентичність, 

відстежуваність та надійність інформації в 

умовах неповноти та невизначеність 

вихідних даних, багатокритерійності 

професійних задач. 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

  

          

 




