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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

122 Комп’ютерні науки 
 

 
1 – Загальна інформація 

 
Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Кременчуцький національний університет  
імені Михайла Остроградського 
Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії  
Кафедра інформаційно-управляючих систем 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти: магістр 
Освітня кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук  
Кваліфікація в дипломі: магістр з комп’ютерних наук  

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Інформаційні 
управляючі системи та технології» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяців 

Наявність 
акредитації 

Наказ МОНУ від 19.12.2016 №1565 

Цикл/ рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  EQF-
LLL – 7 рівень 

Передумови 
 

Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мова(и) 
викладання  

українська 

Термін дії освітньої 
програми 

До 01.07.2021 року 

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. 
 



4 

 
3 – Характеристика освітньої програми 

 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки   
Освітньо-професійна програма «Інформаційні 
управляючі системи та технології» 
 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма, орієнтується на сучасні 
дослідження з використанням комунікативних і 
міжособистісних навичок рідною та іноземною мовами, 
а також на сучасні досягнення в галузі інформаційних 
технологій. Враховує специфіку роботи інформаційних і 
комп’ютерних систем і мереж, та їх програмного, 
технічного, організаційного забезпечення; способи і 
методи проектування, тестування, реінжинірингу та 
експлуатації інформаційних систем в різних галузях, а 
також ґрунтується на загальновідомих наукових 
результатах, які враховують сучасний стан 
комп’ютерних наук. Професійно програма орієнтована 
на аналітиків комп’ютерних систем. 
 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Загальна вища освіта в галузі інформаційних технологій 
з поглибленим вивченням технологій розробки і 
супроводу спеціалізованих комп’ютерних систем, 
технологій, мереж та їх математичного, алгоритмічного 
та програмного забезпечення.  
Основна увага приділяється спеціальній освіті та 
професійній підготовці в галузі комп’ютерних систем і 
технологій та формування випускників як соціальних 
особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і 
задачі соціальної діяльності.  
Ключові слова: комп’ютерні науки, комп’ютерні 
системи, комп’ютерні технології, інформаційні 
технології, інтелектуальні системи та технології. 
 

Особливості 
програми 

Освітньо-професійна програма (90 кредитів) передбачає 
такі цикли підготовки, що забезпечують освітній ступінь 
магістра: цикл гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки; цикл професійно-орієнтованої підготовки; 
науково-педагогічну практику. 
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4 – Придатність випускників до працевлаштування  
та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 
роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 
2131.1 – Наукові співробітники (обчислювальні 
системи); 
2131.2 – Розробники обчислювальних систем; 
2132.1 – Наукові співробітники (програмування); 
2132.2 – Розробники комп’ютерних програм; 
2139.2 – Інженер із застосування комп'ютерів; 
2310.2 – Викладач вищого навчального закладу. 
Асистент; 
2320 – Викладачі середніх навчальних закладів. 
 

Подальше 
навчання 

Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-
EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. 
 

 
5 – Викладання та оцінювання 

 
Викладання та 
навчання 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних і 
лабораторних занять, самостійної роботи з можливістю 
консультацій з викладачем, дослідницьких 
лабораторних робіт, виконання курсових робіт та 
проектів, підготовки кваліфікаційної роботи магістра.  
Передбачає використання інноваційних підходів 
(проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, 
електронне навчання, проектну роботу в командах, 
навчання через проходження практик в установах та  
підприємствах), технологій (структурно-логічних, 
інтеграційних, інформаційно-комп’ютерних, діалогово-
комунікаційних тощо) і методів навчання 
(пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, 
евристичного, проблемного викладання тощо). 

Оцінювання Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі 
поточного та підсумкового контролю. Оцінювання рівня 
знань студентів проводиться за рейтинговою системою. 
Поточний контроль включає контроль знань, умінь та 
навичок студентів на лекціях, лабораторних, практичних 
заняттях та під час виконання індивідуальних 
навчальних завдань, контрольних, розрахункових, 
розрахунково-графічних, курсових робіт і проектів. 
Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, 
заліків та захисту магістерської атестаційної роботи. 
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6 – Програмні компетентності 
 

Інтегральна 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 
(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 проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗК5 Здатність спілкуватися, читати та писати  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 та особисто. 
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 соціально, відповідально та свідомо. 
ЗК16 Здатність використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  
Фахові  
(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. 
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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 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 
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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. 

7 – Програмні результати навчання 

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 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 
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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 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 
реалізованості 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 
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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 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. 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 
Кадрове 
забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін нормативної 
частини змісту навчання беруть участь доктори наук, 
професори, кандидати наук, доценти, фахівці даної 
галузі знань, які мають стаж практичної, наукової та 
педагогічної роботи. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Лабораторії: Web-дизайну, дизайну видання і технологій 
комп’ютерного проектування; інформаційних 
технологій; Altexsoft Lab; 
Сучасна комп’ютерна техніка, мультимедійні 
комплекси, комп’ютерне обладнання, пакети 
спеціалізованих прикладних ліцензованих програм. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Основними джерелами інформаційного забезпечення є 
методичний фонд кафедри, бібліотеки університету з їх 
фондами та електронні засоби інформації. 

 
9 – Академічна мобільність 

 
Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Кременчуцьким 
національним університетом імені Михайла 
Остроградського та іншими університетами України. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус+ та Горизонт на основі 
двосторонніх договорів між Кременчуцьким 
національним університетом імені Михайла 
Остроградського та навчальними закладами країн-
партнерів. 

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 

 

 

 

 



12 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1.1 Основи законодавства України 3 д.зал. 

ОК 1.2 Інтелектуальна власність та патентознавство 3 д.зал. 

ОК 2.1 Web-сервіси та технології ASP.NET MVC 3,5 іспит 

ОК 2.1 Web-сервіси та технології ASP.NET MVC 1,0 КП 

ОК 2.2 Web-Mining, пошук та добування інформації в 
Інтернет 

3,5 д.зал. 

ОК 2.2 Web-Mining, пошук та добування інформації в 
Інтернет 

1,0 КП 

ОК 2.3 Імітаційне моделювання виробничих процесів 3,5 іспит 

ОК 2.4 Інтелектуальні технології в ІУС 5,0 д.зал. 

ОК 2.4 Інтелектуальні технології в ІУС 1,0 КП 

ОК 2.5 Мобільні інформаційні технології 5,0 іспит 

ОК 2.6 Мультиагентні системи та технології 
підтримки прийняття рішень 

5,0 іспит 

ОК 2.7 Основи наукових досліджень 3,5 д.зал. 

ОК 2.8 Паттерни проектування та інтеграції 
інформаційних систем 

6,5 іспит, 
іспит 

ОК 2.8 Паттерни проектування та інтеграції 
інформаційних систем 

1,0 КП 

ОК 2.9 Технології обробки природної мови 4,5 іспит 

ОК 3.1 Педагогічна практика 3,0 д.зал. 

ОК 3.2 Магістерська атестаційна робота, захист 9,0  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 62,0  
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Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (варіант А) 
ВБ 1.1 Надійність і тестування автоматизованих 

систем 
6,0 іспит 

ВБ 1.2 Основи теорії ефективності 4,5 д.зал. 

ВБ 1.3 Технології створення розподілених баз даних 
та знань 

4,0 д.зал. 

ВБ 1.4 Наукові дослідження за темою магістерської 
роботи 

3,5 д.зал. 

ВБ 1.5 Дисципліна 1* (Спецкурс англійської мови) 10,0 д.зал., 
іспит 

Вибірковий блок 2 (варіант Б) 
ВБ 2.1 Моделі, технології проектування та управління 

інформаційними системами 
6,0 іспит 

ВБ 2.2 Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів 
управління інформаційних систем 

4,5 д.зал. 

ВБ 2.3 Обчислювальні процеси та системи 4,0 д.зал. 

ВБ 2.4 Наукові дослідження за темою магістерської 
роботи 

3,5 д.зал. 

ВБ 2.5 Дисципліна 1* (Спецкурс англійської мови) 10,0 д.зал., 
іспит 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 28,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90,0  

 
КП – курсовий проект; 
д.зал. – диференційний залік; 
* – дисципліни з Переліку дисциплін вільного вибору студента. 
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3. Структурно-логічна схема ОПП 

 

 
 

4. 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. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентам освітньої програми 
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