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І. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет 

відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту 

та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у 

програмі результатів навчання;  

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти; 

4) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально–етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 

навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти; 

5) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково–технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 

організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної 

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

6) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

7) випускна атестаційна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті 

виконання досліджень та виробничих завдань, спрямованих на організацію 

технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення функціонування, 

контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) організацією та 
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власне технологічним процесом. Програми випускних атестаційних робіт 

зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно 

з освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки 

8) дисциплінарні компетенції – деталізовані компетенції як результат 

декомпозиції компетенцій фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня 

вищої освіти; 

9) Європейська кредитна трансферно–накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів 

вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

10) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 

порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетенцій студента при контрольних заходах; 

11) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

12) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують 

реалізацію певної компетенції; 

13) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);\ 

14) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

15) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань 

різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності(запланованого рівня 

сформованості компетенцій); 

16) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у 
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яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних 

досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; 

навчальні посібники, навчально–наочні посібники, навчально–методичні 

посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

17) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

18) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

19) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

20) компетенція (юридична дефініція ринку праці) – коло повноважень 

фахівця (професійні обов’язки, завдання та їх складові); 

21) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, 

узгодження дій, спільної діяльності; 

22) кредит Європейської кредитної трансферно–накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

23) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано 

на організацію технологічного процесу (наприклад. технічну підготовку, 

забезпечення функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, 

аналіз, регулювання); 

24) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 

магістра здобувається за освітньою або за освітньо–науковою програмою 
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25) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 

занять, що містить, в тому числі інформацію щодо засобів та процедури 

контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 

інформації; 

26) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня сформованості компетенцій за видами навчальних занять; 

27) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому 

контролю; 

28) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного 

смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

29) об’єкт діагностики – компетенції, опанування якими забезпечуються 

навчальною дисципліною; 

30) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) 

через систему науково–методичних і педагогічних заходів та спрямована на 

передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості; 

31) освітня (освітньо-професійна) програма – система освітніх компонентів 

на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти; 

32) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

33) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетенцій; 
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34) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування 

студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, 

тестування тощо); 

35) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст 

навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється 

кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни; 

36) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо–науковою програмою, які 

можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

37) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 

набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання; 

38) рівень сформованості дисциплінарної компетенції – частка правильних 

відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної  кількості запитань або 

суттєвих операцій еталону рішень. Визначається під час поточного контролю. 

Рівень сформованості дисциплінарних компетенцій, установлюється за 

результатами виконання комплексної контрольної роботи; 

39) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений 

на основі програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить 

розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за 

видами навчальних занять та формами навчання); 

40) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 

елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетенцій, 

виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

41) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо–наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

42) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 
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підготовка; 

43) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

44) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально–методичного, матеріально–технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу й наукової 

установи; 

45) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально–

творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, 

інструкцій та інструментів); 

46) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти. 
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 ІІ. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

121 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, кафедра 

інформаційно-управляючих систем 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

магістр, магістр з комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-наукова програма «Інформаційні 

управляючі системи та технології»  

Тип диплому та обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра одиничний, 120 

кредитів ЄКТС, термін навчання 1 роки та 

10 місяців 

Цикл/ рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл,  EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Мова викладання  українська 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 
програми 

http://ius.kdu.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні 

принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних 

систем; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних 

систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та 

соціально-економічних системах 

3 – Характеристика освітньої програми  

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність) 

12 «Інформаційні технології»,  

122 «Комп’ютерні науки» 

 

Об’єкти вивчення:  

− математичні, інформаційні, імітаційні 
моделі реальних явищ, об'єктів, систем і 

процесів;  

− моделі подання даних і знань; 

− моделі, методи і технології отримання, 

зберігання, обробки, передачі і 

використання інформації; 

− теорія, аналіз, розробка, реалізація  

алгоритмів та оцінка їх ефективності;  
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− методи та алгоритми оперативного 

багатовимірного та інтелектуального 

аналізу даних і прийняття рішень 

− високопродуктивні обчислення, у тому 

числі паралельні обчислення та великі 

дані; 

− системний аналіз об’єктів і процесів 

комп’ютеризації. 

Теоретичний зміст предметної області 
включає вивчення: 

− моделей предметних областей і методів 

побудови інтелектуальних систем, 

заснованих на знаннях і технологіях 

прийняття рішень; 

− методів та алгоритмів розпізнавання 

сенсорних сигналів, звуків, зображень і 

образів; 

− математичного забезпечення 

автоматизованих систем обробки 

інформації та інформаційної підтримки 

життєвого циклу інформаційних систем і 

комплексів, систем підтримки прийняття 

рішень; 

− математичного і програмного 

забезпечення процесу автоматизації 

проектних робіт, технології візуалізації 

даних; 

− лінгвістичного, інформаційного і 

програмного забезпечення систем різного 

призначення. 

Метою навчання є підготовка фахівців, 

здатних до комплексного вирішення задач 

розробки нових, вдосконалення і модер-

нізації існуючих інформаційних систем з 

застосуванням сучасних програмно-

технічних засобів та інформаційних 

технологій. 

Здобувач вищої освіти має оволодіти 
методами та програмними засобами 

моделювання, проектування, керування 

складними організаційно-технічними 

системами, інформаційними техно-

логіями; вміннями розробляти прикладне 

програмне забезпечення різного 

призначення для інформаційно-управ-

ляючих систем. 
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Орієнтація освітньої програми Наукова орієнтація – дослідження у галузі 

інформаційних технологій. 

Професійна орієнтація як аналітика 

комп’ютерних систем 

Академічні права випускників Продовження освіти за програмою 

підготовки третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Працевлаштування випускників Інженер-дослідник з комп’ютерних 

систем,   науковий співробітник 

(обчислювальні системи), інженер з 

програмного забезпечення комп’ютерів, 

аналітик з комп’ютерних систем, 

начальник інформаційно-

обчислювального центру, керівник 

проектів та програм в сфері виробництва 

(ДК 003:2010) 

Подальше навчання Право продовжити навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні 

Методи, методики та технології: 
математичні моделі, методи та алгоритми 

розв’язання теоретичних і прикладних 

задач, що виникають при розробці ІТ та 

ІС; сучасні технології і платформи 

програмування; методи збору, аналізу та 

консолідації розподіленої інформації; 

технології та методи проектування, 

розроблення та забезпечення якості  

складових ІТ та ІС; технології візуалізації 

даних; технології інженерії знань. 

Інструменти та обладнання: CASE-

технології моделювання та проектування 

ІТ та ІС; розподілені обчислювальні 

системи; комп’ютерні мережі; хмарні 

технології, системи управління базами 

даних, операційні системи.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Освітньо-науковою  програмою перед-

бачено використання інноваційних під-

ходів (студентсько-центрованого, само-

навчання, навчання через лабораторну 

практику), технологій (структурно-

логічних, інтеграційних, інформаційно-

комп’ютерних, діалогово-комунікаційних 
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тощо) і методів навчання (пояснювально-

ілюстративного, репродуктивного, еври-

стичного, проблемного викладання тощо) 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, 

диференційовані заліки, презентації, 

курсові роботи, захисти звітів з практик.  

Державна атестація магістрів проводиться 

на основі захисту магістерської 

атестаційної роботи 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність  ІК1. Здатність  розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі комп’ютерних наук, що 

передбачає застосування теорій та методів 

комп’ютерних наук, інформаційних 

технологій  

Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою.  

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК11. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК13. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань 
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Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність до математичного та 

логічного мислення, формулювання та 

досліджування математичних моделей, , 

обґрунтовування  вибору методів і 

підходів для розв’язування теоретичних і 

прикладних задач в галузі інформаційних 

технологій, інтерпретування отриманих 

результатів. 

ФК2. Здатність до виявлення 

закономірностей випадкових явищ, 

застосування методів статистичної 

обробки даних та оцінювання 

стохастичних процесів реального світу. 

ФК3. 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 

ФК4. 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. 

ФК5. 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. 

ФК6. Здатність  до системного мислення, 

застосування методології системного 

аналізу для дослідження складних 
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проблем різної природи, методів 

формалізації та розв’язанні системних 

задач, що мають суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики. 

ФК7. 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. 

ФК8. 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. 

ФК9. 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. 

ФК10. 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  

ФК11. Здатність до інтелектуального 

багатовимірного аналізу даних та їхньої 

оперативної аналітичної обробки з 

візуалізацією результатів аналізу в 

процесі розв’язання прикладних задач в 

галузі інформаційних технологій. 

ФК12. Здатність забезпечити організацію 

обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного 

призначення з урахуванням архітектури, 



 16

конфігурування, показників 

результативності функціонування 

операційних систем і системного 

програмного забезпечення. 

ФК13. 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. 

ФК14. Здатність застосовувати методи та 

засоби забезпечення інформаційної 

безпеки, розробляти та експлуатувати 

спеціальне програмне забезпечення 

захисту інформаційних ресурсів об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури. 

ФК15. Здатність до аналізу та 

функціонального моделювання  бізнес-

процесів, побудови і практичного 

застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем, методів оцінювання 

ризиків проектування ІС, синтезу 

складних систем на засадах використання 

її комп’ютерної моделі. 

ФК16. Здатність реалізовувати 

високопродуктивні обчислення на основі 

хмарних сервісів і технологій, 

паралельних і розподілених обчислень  

при розробці та експлуатації розподілених 

систем паралельної обробки інформації. 

7 – Програмні результати навчання 

Знання та вміння 

 

ПРН1. 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. 

ПРН2. 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 
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аналіз; застосовувати ймовірнісно-

статистичні методи для оцінки 

стохастичних процесів; використовувати 

сучасні середовища для розв’язування 

задач статистичної обробки 

експериментальних даних. 

ПРН3. 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. 

ПРН4. 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. 

ПРН5. 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. 

ПРН6. 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 
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рішення слабо структурованих проблем.  

ПРН7. 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 

ПРН8. 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. 

ПРН9. 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. 

ПРН10. 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.). 

ПРН11. Використовувати технології 

OLAP, DataMining, TextMining, 

WebMiningв процесі інтелектуального 

багатовимірного аналізу даних; 

розв’язувати професійні задачі з 

використанням методів класифікації, 

прогнозування, кластерного аналізу, 

пошуку асоціативних правил. 

ПРН12. Розв’язувати питання 
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адміністрування, ефективного 

застосування, безпеки, діагностування, 

відновлення, моніторингу й оптимізації 

роботи комп’ютерів, операційних систем і 

системних ресурсів комп’ютерних систем. 

ПРН13. 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 

ПРН14. Зберігати конфіденційність, 

цілісність та доступність інформації, 

забезпечувати автентичність, 

відстежуваність та надійність інформації в 

умовах неповноти та невизначеність 

вихідних даних, багатокритеріальності 

професійних задач. 

ПРН15. Використовувати технології 

проектування складних систем, вибирати 

CASE- засоби; формулювати техніко-

економічні вимоги, розробляти 

інформаційні та програмні системи з 

використанням шаблонів та засобів 

автоматизованого проектування. 

ПРН16. 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 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення Доктори і кандидати технічних наук 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Забезпеченість освітньої програми 

підготовки магістрів зі спеціальності 

«Комп’ютерні науки» відповідно до умов 

ліцензування (Постанова КМУ від 

30.12.2015 р. №1187) та акредитації ВНЗ, 

зокрема, наявність: фахових кабінетів/ 

лабораторій, мультимедійних класу, 

комп’ютерного обладнання, пакетів 

спеціалізованих прикладних ліцензованих 

програм 
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Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Забезпеченість освітньої програми 

підготовки магістрів зі спеціальності 

«Комп’ютерні науки» відповідно до умов 

ліцензування (Постанова КМУ від 

30.12.2015 р. №1187) та акредитації ВНЗ, 

зокрема, наявність науково-методичних 

комплексів дисциплін (у тому числі 

електронні версії); наявність у 

бібліотечному фонді фахових, у т.ч. 

міжнародних, періодичних видань та 

інтернет-ресурсів 

9- Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На підставі договорів про співробітництво 

між Кременчуцьким національним 

університетом імені Михайла Остро-

градського та вітчизняними вищими 

навчальними закладами (науковими 

установами) або їх основними 

структурними підрозділами, а також з 

власної ініціативи учасника освітнього 

процесу, підтриманої адміністрацією 

Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остро-

градського, на основі індивідуальних 

запрошень та інших механізмів 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На підставі міжнародних договорів про 

співробітництво в галузі освіти та науки, 

міжнародних програм та проектів, 

договорів про співробітництво між 

Кременчуцьким національним 

університетом імені Михайла Остро-

градського та іноземними вищими 

навчальними закладами (науковими 

установами) та їх основними струк-

турними підрозділами, а також з власної 

ініціативи учасника освітнього процесу, 

підтриманої адміністрацією Кремен-

чуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського, на основі 

індивідуальних запрошень та інших 

механізмів 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

За умови нострифікації документів про 

освіту, вищу освіту іноземних країн 

Міністерством освіти і науки України й 

успішного складання іспиту з мови 

навчання 
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

 
2.1. Перелік компонентів ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Основи законодавства України 3 залік 

ОК 2. Інтелектуальна власність та 

патентознавство 

3 залік 

ОК 3. Web-сервіси та технології ASP.NET 

MVC 

5,5 іспит 

ОК 4. Web-Mining, пошук та добування 

інформації в інтернет 

9,5 іспит 

ОК 5. Імітаційне моделювання виробничих 

процесів 

5 іспит 

ОК 6. Інтелектуальні технології в ІУС 6,5 залік 

ОК 7. Мобільні інформаційні технології 9 залік,  іспит 

ОК 8. Мультиагентні системи та технології 

підтримки прийняття рішень 

5 іспит 

ОК 9. Основи наукових досліджень 4 залік 

ОК 10. Паттерни проектування та інтеграції 

інформаційних систем 

7 іспит 

ОК 11. Технології обробки природної мови 4,5 іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 62 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.1. Надійність і тестування 

автоматизованих систем 

6 іспит 

ВБ 1.2. Технології створення розподілених 

баз даних та знань 

5 залік 
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ВБ 1.3. Основи теорії ефективності 4 залік 

ВБ 1.4. Наукові дослідження за темою 

магістерської роботи 

4,5 залік 

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1. Моделі, технології проектування та 

управління інформаційними 

системами 

6 іспит 

ВБ 2.2. Аналіз та реінжиніринг бізнес-

процесів об'єктів управління 

інформаційних систем 

4 залік 

ВБ 2.3. Обчислювальні процеси та системи 5 залік 

ВБ 2.4. Наукові дослідження за темою 

магістерської роботи 

4,5 залік 

Дисципліни вільного вибору студента 

ВБ 3.1. Спецкурс англійської мови 14,5 залік,  іспит 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 34 

Практична підготовка 

ПП 1. Науково-дослідна практика 6 залік 

ПП 2. Педагогічна практика  6 залік 

ПП 3. Магістерська робота, захист 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

120 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 
 

 

 

 

ОК 2 

ОК 12 ОК 13 

ОК 1 ОК 11 

ПП 1 

ОК 9 

ОК 7 

ВБ 2.1 

ОК 8 ОК 4 ВБ 3.2 

ОК 3 

ВБ 2.2. ВБ 2.1 

ОК 10 ВБ 3.1 

ОК 6 

ОК 5 

ВБ 1.2. 

ПП 2 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

   

 Атестація випускників освітньої програми спеціальності 121 

«Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту магістерської атестаційної 

роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

 Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4 Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти1

 

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 
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1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-
кація 

Автономія 

та відпові-
дальність 

Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. + +   

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. + +  + 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

+ +  + 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. + + +  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.   + +  

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. + + +  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. + + +  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  +  + 

ЗК9. Здатність працювати в команді. + +  + 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.   + + 

ЗК11. Здатність розробляти та управляти проектами.  + +  + 

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. + +  + 

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. + +  + 

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 
 +  + 

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань   + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 
ФК1. Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та 

досліджування математичних моделей, , обґрунтовування  вибору методів і 

підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі 

інформаційних технологій, інтерпретування отриманих результатів. 

+ +  + 

ФК2. Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування 

методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів 
+ +  + 
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реального світу. 

ФК3. 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 

+ +  + 

ФК4. 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. 

+ +  + 

ФК5. 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. 

+ +  + 

ФК6. 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. 

+ + + + 

ФК7. 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. 

+ +  + 

ФК8. 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. 

+ +  + 

ФК9. 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 

+ +  + 
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транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах. 

ФК10. 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  

+ + + + 

ФК11. Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 

оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі 

розв’язання прикладних задач в галузі інформаційних технологій. 

+ +  + 

ФК12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, 

конфігурування, показників результативності функціонування операційних 

систем і системного програмного забезпечення. 

+ +  + 

ФК13. 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. 

+ +  + 

ФК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної 

безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 

захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури. 

+ +  + 

ФК15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, 

побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-

економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків 

проектування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її 

комп’ютерної моделі. 

+ +  + 

ФК16. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 

сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці та 

експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 

+ +  + 
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2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

Програмні 
результати 

навчання 

Компетентності 

Інтегральна 

компе-
тентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

13 

 

14 

 

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

15 

 

16 

1 +  +              +    + +      +     

2 +  +    +           +  +   +          

3 +  +   +  +           +         +     

4 +  +         + +       +             

5 +  +     +             + +           

6 +     + +     + +         +      +     

7 +  +          +          +    +      

8 +      + +    + +           +  + +      

9 +   + +                    + + +      

10 +     + +     + +             + +      

11 +  +   +                 + + + + +      

12 +   +       +  + 
+   

           +   
  

13 +        + +   + 
+   

            +  
  

14 + +           + 
+  + 

             + 
  

15 +          +  + 
+   

              
+  

16 +            + 
+   

              
 + 

 

 


