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ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  

 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підроз-

ділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет енергетики, електроніки та інформацій-

них технологій 

Кафедра програмного забезпечення автоматизо-

ваних систем 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр  

бакалавр з інженерії програмного забезпечення 

Офіційна назва осві-

тньої програми 

Освітньо-професійна «Інженерія програмного за-

безпечення» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалавського) рівня за галуззю знань 

12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» 

Тип диплому та об-

сяг освітньої про-

грами 

 

 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність акредита-

ції  

Вводиться вперше 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень, EQF for LLL - 6 рівень 

Передумови  Загальна середня, спеціальна середня освіта  

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

 

 

До введення нової 

Інтернет-адреса пос-

тійного розміщення 

опису освітньої про-

грами 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=31&lang=ua 



2 -Мета освітньої програми 
Забезпечити, на основі середньої освіти підготовку  кадрів в області інже-

нерії програмного забезпечення шляхом здобуття ними компетентностей, 

достатніх для виконання виробничої діяльності за фахом розробника та те-

стувальника програмного забезпечення.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціаль-

ність) 

Основний предмет програми - це теорія та прак-

тика  сучасних інформаційних технологій ство-

рення програмних продуктів та систем 

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма.  

Програма орієнтує на отримання поглиблених 

знань щодо: розробки програмного забезпечен-

ня; сучасних технологій у інженерії програмно-

го забезпечення; визначення техніко-

економічних показників; навички практичної 

роботи в області програмної інженерії, методах 

навчання і обміну знаннями з інформаційних 

технологій, на отриманні та поглибленні знань у 

окремих напрямах розробки програмного забез-

печення.  

Основний фокус освіт-

ньої програми та спеці-

алізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в облас-
ті інженерії програмного забезпечення та сучас-
них інформаційних технологій створення про-
грамних продуктів та систем.  

Ключові слова: інформаційні, обчислювальні та 

автоматизовані системи керування, обчислюва-

льні комплекси, інтелектуальні системи керу-

вання, програмне забезпечення систем. 

Особливості програми Освітньо-професійна програма (240 кредитів) 

включає навчальні дисципліни, що реалізується 

з використанням програмних пакетів, методів 

математичного моделювання, в ході проектної 

діяльності, потребує глибоких теоретичних 

знань та навичок досліджень.  

Передбачає залучення до викладання дисциплін 

та проведення  лекцій фахівців з досвідом робо-

ти на  підприємствах - розробниках програмно-

го забезпечення. 

Формує бакалаврів в галузі  інженерії програм-

ного забезпечення з новим перспективним спо-

собом мислення, здатних застосовувати засвоєні 

знання, генерувати нові на базі сучасних досяг-

нень технологій розробки програмного забезпе-

чення. 



 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

 

Придатність до пра-

цевлаштування 

Робочі місця в державному та приватному секто-

рах у різних сферах діяльності, зокрема:  контроль 

та оцінка якості програмних продуктів; організація 

та проведення розробки програмного забезпечен-

ня; аналіз отриманих результатів, запровадження 

передового досвіду в виробництво програмного 

забезпечення;зайняття первинних посад керівника 

та технічного керівника груп розробників. 

 За Національним класифікатором України ДК 

003:2010 «Класифікатор професій» випускники 

можуть займати посади: 

213 Професіонали в галузі обчислень (комп'юте-

ризації):  

2131.2 Адміністратор бази даних  

2131.2 Адміністратор даних  

2131.2 Адміністратор доступу  

2131.2 Адміністратор доступу (груповий)  

2131.2 Адміністратор задач  

2131.2 Адміністратор системи  

2131.2 Аналітик комп'ютерних систем  

2131.2 Аналітик комп'ютерного банку даних  

2131.2 Аналітик операційного та прикладного 

програмного забезпечення  

2131.2 Аналітик програмного забезпечення та му-

льтимедіа  

2131.2 Інженер з автоматизованих систем керу-

вання виробництвом  

2131.2 Інженер з комп'ютерних систем  

2131.2 Інженер з програмного забезпечення ком-

п'ютерів  

2131.2 Інженер-дослідник з комп'ютеризованих 

систем та автоматики  

2131.2 Конструктор комп'ютерних систем  

2132.2 Інженер-програміст  

2132.2 Програміст (база даних)  

2132.2 Програміст прикладний  

2132.2 Програміст системний  

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів  

2149.2 Інженер з керування й обслуговування сис-

тем  

312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної тех-

ніки  



3121 Фахівець з інформаційних технологій  

3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)  

3121 Фахівець з розробки та тестування програм-

ного забезпечення  

3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних про-

грам  

2320 – викладач професійного навчально-

виховного закладу. 

 

Подальше навчання Бакалаври за рекомендацією професорсько-

викладацького складу кафедри мають можливість 

продовжити навчання в магістратурі за програмою 

другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 

рівня HPK. Стажування як у вітчизняних, так і в 

зарубіжних університетах і компаніях. Участь у 

програмах навчання упродовж всього життя 

(LLL). 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та на-

вчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно- орієнтоване навчання. Стиль навчання 

– активний, що дає можливість студенту обирати 

предмети та організовувати час. Лекції, лаборато-

рні роботи, семінари, практичні заняття в малих 

групах, самостійна робота на основі підручників 

та конспектів, консультації із викладачами.  

Оцінювання Письмові та усні екзамени, практичні та лаборато-

рні звіти, презентації, вхідний, поточний, семест-

ровий контроль, складання кваліфікаційного іспи-

ту. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна ком-

петентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в обла-

сті інженерії програмного забезпечення, що передба-

чає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань, оволодіння методологією нау-

кової та науково-педагогічної діяльності, проведення 

власного наукового дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення 

Загальні компете-

нтності (ЗК) 

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та си-

нтезу; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел; 

– здатність до використання інформаційних і кому-

нікаційних технологій; 



– здатність застосовувати знання у практичних ситу-

аціях; 

– здатність використовувати іноземну мову для здій-

снення науково-технічної діяльності;  

– здатність приймати обґрунтовані рішення; 

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знан-

нями; 

– здатність виявляти та оцінювати ризики; 

– відповідальність за якість роботи, що виконується; 

– здатність працювати автономно та в команді; 

здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати 

свої дії з їх врахуванням. 

Фахові компетент-

ності спеціальності 

(ФК) 

- Здатність формулювати та розв’язувати задачі, які 

виникають в ході науково-дослідної діяльності та що 

вимагають поглиблених професійних знань; 

- здатність використовувати сучасні методи, засоби 

та технології дослідження та розробки об’єктів про-

фесійної діяльності; 

- здатність здійснювати збір, обробку, аналіз та сис-

тематизацію науково - технічної інформації за зада-

ною темою своєї професійної діяльності, використо-

вувати для цього сучасні інформаційні технології; 

- здатність використовувати математичний апарат і 

професійно профільовані знання й практичні навич-

ки в галузі інформаційних технологій для практично-

го здійснення досліджень в області методів плану-

вання та створення програмного забезпечення; 

- здатність  використовувати  довідкову  літературу  

та  професійні знання та практичні навички програ-

мування  для проведення досліджень та обробки їх 

результатів ; 

- здатність  використовуючи  нормативно-технічну,  

довідкову  літературу  та  професійні  знання,  набуті  

при  вивченні  загально-професійних       дисциплін,    

досліджувати      металургійні  процеси. 

- здатність    виконувати     техніко-економічне      об-

ґрунтування   проектних рішень;  

 - здатність  оцінювати  відповідність  існуючого  рі-

вня  ресурсу  енергоспоживання  сучасним  вимогам  

та  розробляти  заходи  щодо  раціонального їх ;  

 - здатність здійснювати оптимізацію виробничої ді-

яльності робочих груп з урахуванням особливостей  

технології, що використовується;  

 - здатність управління ефективністю команди в про-

ектах будь-якого рівня складності в області ІТ.  



- здатність до управління організацією (Organization 

Management)  

- здатність до розробка нових інструментів і методів 

управління проектами  

- здатність до підвищення ефективності системи 

управління проектами  

- здатність до виконання робіт із створення офісу 

управління проектами  

- здатність до розвитку офісу управління проектами в 

компанії  

- здатність до збору інформації для ініціації проекту 

в проектах будь-якого рівня складності в області ІТ.  

- здатність до  планування в проектах будь-якого рів-

ня складності в області ІТ.  

- здатність до  організація виконання робіт проекту в 

проектах будь-якого рівня складності в області ІТ  

- здатність до моніторингу і управління роботами 

проекту в проектах будь-якого рівня складності в об-

ласті ІТ  

-здатність розробляти заходи щодо захисту програм-

ного забезпечення від не санкціонованого доступу ; 

-здатність визначати можливі напрямки подальшої 

діяльності фірми, спрямовані на збільшення прибут-

ку;  

-здатність визначати економічну доцільність розроб-

ки та впровадження інноваційних проектів;  

- здатність планування, проектування та виконання 

досліджень; розробка проектної документації на про-

грамні системи; здатність формулювати мету проекту 

(програми), завдань при заданих критеріях, цільових 

функціях, обмеженнях, будувати структуру їх взаємо-

зв'язків, визначати пріоритети вирішення завдань. 

- здатність обирати оптимальні технології і засоби 

проведення наукових досліджень;  

- здатність формування і вирішення завдань техноло-

гічного характеру;  

-здатність порівнювати нові отримані дані з існуючи-

ми для перевірки їх адекватності; використання су-

часних раціональних методик пошуку, обробки і ана-

лізу наукової інформації; орієнтація у вітчизняній та 

закордонній спеціальній літературі. 

- здатність забезпечувати високий науково-

теоретичний і методичний рівень викладання дисцип-

лін; будувати логічно завершений педагогічний про-

цес; виділяти і встановлювати взаємозв’язки між 



складовими освітнього процесу;  

- здатність планувати зміст різних видів діяльнос-

ті,робити ранжування комплексу цілей і задач для ко-

жного етапу педагогічного процесу; робити установку 

на стимулювання до науково-дослідної діяльності, 

стійкий інтерес до професійної діяльності і науки. 

- здатність виконувати моніторинг роботи інформа-

ційної системи навчання;  

- здатність виконувати контроль за дотриманням ви-

мог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог;  

- здатність контролювати і давати оцінку учасникам 

педагогічної діяльності. 

7 - Програмні результати навчання 

 -Організовувати та управляти  процесом розробки програмного за-

безпечення; 

-Володіти навичками застосування базових алгоритмічних конс-

трукції. 

-Застосовувати математичні знання у процесі розв'язання профе-

сійних задач, побудови математичних моделей. 

-Застосовувати спеціальні знання з фізики  при розв'язанні профе-

сійних задач.   

-Орієнтуватись у схемах алгоритмів, програм, даних і систем. 

-Застосовувати професійно-профільовані знання в галузі загально-

освітніх дисциплін у процесі розв'язання професійних задач, побу-

дови математичних моделей. 

-Використовувати професійно профільовані знання й уміння в га-

лузі практичного використання комп'ютерних технологій 

-Застосовувати методи системного аналізу для вирішення задач.  

-Визначати джерела вимог і забезпечувати процес їх витягання  

-Розробляти специфікації вимог користувачів. 

-Здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних 

вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію. 

Забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих 

дій.  

-Проектувати компоненти архітектурного рішення.  

-Проектувати людино-машинний інтерфейс.  

-Проектувати та реалізовувати бази даних. 

-Застосовувати та створювати компоненти багаторазового викори-

стання. 

-Визначати та вимірювати атрибути якості. 

-Застосовувати емпіричні методи та засоби інженерії ПЗ. 

 -Створювати чітку, стислу та точну технічну документацію у від-

повідності до діючих стандартів 

-Використовувати можливості апаратного забезпечення 

-Використовувати можливості операційних систем 



-Використовувати можливості офісних і мережевих програмних 

систем 

-Проводити розрахунок вартості розробки програмних систем, 

враховуючи фактори, які виникають накожному етапі проектуван-

ня та розробки системи. РН39. Здійснювати верстку макетів веб-

сайтів.  

-Виконувати написання клієнтських сценаріїв. 

-Виконувати розробку серверної частини, використовуючи шабло-

ни проектування. 

-Виконувати нейронні мережі для розв'язання задач. 

-Застосовувати функціональний підхід до розробки програмного 

забезпечення. РН44. Вміти застосовувати мову асемблера. 

-Обрати оптимальні методи зберігання даних у програмних систе-

мах.  

-Застосовувати теорію графів та графові алгоритми для вирішення 

задач. 

-Проводити оцінку часової складності алгоритму, обсягу викорис-

таної оперативної пам'яті. 

-Застосовувати застосовувати фундаментальні екологічні знання 

для оцінки еколого-економічного стану регіону, 

країни. 

-Застосовувати елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

для розв'язування лінійних, нелінійних рівнянь, систем лінійних 

рівнянь, знаходження власних векторів і власних чисел і побудови 

кривих і поверхонь.  

-Застосовувати диференціальне числення для дослідження функцій 

однієї та багатьох змінних, наближеного розв'язування лінійних і 

нелінійних алгебраїчних рівнянь. 

-Вибирати математичні методи та ймовірнісні моделі, методичні 

прийоми статистичного аналізу для дослідження прикладних за-

дач. 

-Застосовувати сучасні статистичні методи для розв'язування задач 

та набути навичок самостійного 

використання математичної літератури та прикладних пакетів про-

грам для статистичного аналізу 

-Проводити налаштування параметрів безпеки операційних систем 

Windows та Linux. 

-Проектувати структуру комп'ютерних мереж. 

-Налаштовувати параметри мережевого обладнання. 

-Застосовувати мову гіпертекстової розмітки та каскадні таблиці 

стилів для реалізації фронтенду сайтів. 

-Вміти аналізувати й оцінювати явище політичного розвитку укра-

їнського суспільства в контексті світової історії, застосовувати 

здобуті знання для прогнозування суспільних процесів 

-Вміти аналізувати складні явища суспільного життя, пов'язувати 



загально філософські проблеми з вирішенням завдань практики. 
 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпе-

чення 

90% науково-педагогічних працівників, що задіяні 

до викладання професійно-орієнтованих компонент 

зі спеціальності «Інженерія програмного забезпе-

чення» мають наукові ступені та вчені звання, з дос-

відом дослідницької роботи за фахом. 

 

Матеріально-

технічне забезпе-

чення  

Використання спеціалізованих  лабораторій та обла-

днання, сучасних комп’ютерних засобів та програм-

ного забезпечення 

 

 

Інформаційне та 

навчально-

методичне забезпе-

чення 

Використання віртуального навчального середовища 

Запорізької державної інженерної академії та автор-

ських розробок науково-педагогічних працівників, а 

саме: підручників та навчальних посібників з гри-

фом МОН України; підручників та навчальних посі-

бників з грифом Вченої ради Запорізької державної 

інженерної академії. 

 

 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою держав-

ною інженерною академією та університета-

ми України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою держав-

ною інженерною академією та вищими на-

вчальними закладами зарубіжних кра-

їн-партнерів 

Навчання іноземних здо-

бувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української 

мови на підготовчому відділенні  

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої про-

грами (навчальні дисципліни, 

курсові  

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг на-

вчальної 

роботи, 

годин 

Аудиторне 

наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна ро-

бота, го-

дин 

Форма під-

сумкового 

контролю 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 

Українська мова  

(за професійним спря-

муванням) 

3 90 36 54 диф.залік 

2 Іноземна мова 8 240 84 156 
залік,  

іспит 

3 
Історія України та укра-

їнської культури 
6 180 60 120 

залік,  

іспит 

4 Філософія 3 90 24 66 іспит 

 Разом 20 600 204 396  

 1.2 Цикл професійної підготовки 

5 Основи програмування 8 240 84 156 іспит 

6 
Комп'ютерна дискретна 

математика 
7 210 72 138 

залік 

7 
Організація комп'ютер-

них мереж 
5 150 48 102 

 

іспит 

8 
Алгоритми та структури 

даних 
5 150 48 102 

іспит 

9 
Людино-машинна взає-

модія 
4 120 48 72 

залік 

10 
Конструювання програ-

много забезпечення 
5 150 48 102 

іспит 

11 
Основи програмної ін-

женерії 
5 150 48 102 

іспит 

12 
Професійна практика 

програмної інженерії 
4 120 48 72 

залік 

13 Операційні системи 6 180 48 132 
іспит, 

курс. роб. 

14 

Моделювання та аналіз 

програмного забезпе-

чення 

4 120 48 72 

залік 

15 Бази даних 8 240 72 168 

залік,  

іспит, 

курс. роб. 



16 
Системи штучного інте-

лекту 
6 180 48 132 

іспит, 

курс. роб. 

17 

Якість програмного за-

безпечення та тестуван-

ня 

5 150 48 102 

іспит 

18 
Аналіз вимог до програ-

много забезпечення 
4 120 48 72 

залік 

19 
Методи та алгоритми 

прийняття рішень 
4 120 48 72 

залік 

20 

Архітектура та проекту-

вання програмного за-

безпечення 

5 150 48 102 

іспит 

21 
Безпека програм та да-

них 
4,5 135 42 93 

іспит 

22 Навчальна практика 3 90  90 диф.залік 

23 Виробнича практика 6 180  180 диф.залік 

24 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

Усього за циклом 1.2 100 3000 1002 45  

Усього за обов'язковими 

компонентами 
120 3600 1206 2394 

 

2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

25 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік 

26 Архітектура комп’ютера 4 120 48 72 залік 

27 Комп'ютерна графіка 4 120 48 72 залік 

28 Вища математика 10 300 108 192 іспит 

29 Системний аналіз 4 120 48 72 залік 

30 Фізика 4 120 48 72 залік 

31 Основи алгоритмізації 7 210 72 138 іспит 

32 Правознавство 3 90 36 54 залік 

33 Психологія 3 90 36 54 залік 

Усього за 2.1.1 47 1410 540 870  

2.1.2 Цикл  професійної підготовки 

34 Техноекологія регіону 5 150 60 90 залік 

35 

Безпека життедіяльно-

сті, основи охорони 

праці  

3 90 36 54 залік 

36 
Основи Web-

програмування 
5 150 48 102 іспит 

Усього за 2.1.2 

 
13 390 144 246  

Усього за 2.1 

 
60 1800 684 1116  



2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А 

37 

Основи апаратного і 

програмного забезпе-

чення 

4 120 48 72 

 

залік 

38 
Математичні методи 

дослідження операцій 
4 120 48 72 

залік 

39 Технологія Java 5 150 48 102 іспит 

40 
Функціональне та логі-

чне програмування 
4 120 48 72 

залік 

41 
Мережна маршрутиза-

ція та комутація 
4 120 48 72 

залік 

42 
Програмування Інтер-

нет 
5 150 48 102 

іспит 

43 
Об’єктно-орієнтоване 

програмування 
10 300 96 204 

залік,  

іспит, 

курс. роб. 

 Усього за Блок А 36 1080 384 696  

Блок Б 

44 
Групова динаміка і ко-

мунікації 
4 120 48 72 

залік 

45 Методи оптимізації 4 120 48 72 залік 

46 
Мова програмування 

Python 
5 150 48 102 

іспит  

 

екзамен 

47 
Декларативне програ-

мування 
4 120 48 72 

залік 
 

 

48 
Програмування Інтер-

нету речей 
4 120 48 72 

залік 

49 
Мова програмування 

PНР 
5 150 48 102 

іспит 

50 
Об’єктно-орієнтоване 

проектування 
10 300 96 204 

залік,  

іспит, 

курс. роб. 

 Усього за Блок Б 36 1080 384 696  

 Усього за 2.2 36 1080 384 696  

2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

51 
Емпірічні методи про-

грамної інженерії 
5 150 48 102 

іспит 

 

52  
Обробка експеримен-

тальних даних 
        

 

53 Дискретні структури 5 150 48 102 
іспит 

 

54  Побудова трансляторів         



55 
Програмування чисе-

льних методів 
5 150 48 102 

іспит 

 

56  
Паралельне програму-

вання 
        

 

57 Проектний практикум 5 150 48 102 іспит 

58 
Програмування мобі-

льних пристроїв 
        

 

59 

Менеджмент проектів 

програмного забезпе-

чення 

4 120 48 72 
іспит 

 

 60 
Колективна розробка 

програмних продуктів 
        

 

Усього за 2.3 24 720 240 480  

Усього за вибіркових ком-

понентами Блок А 120 3600 1308 2292 
 

Усього за вибіркових ком-

понентами Блок Б 120 3600 1308 2292 
 

Блок А 

Загальна кількість 240 7200 2514 4886  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2514 4886  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 



Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного 

забезпечення» зі спеціальності  121 «Інженерія програмного забезпечення» Блок А  
                                                   1 КУРС                                                                                                                               2 КУРС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               3 курс          4 курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                              

 
 
 

                                                                                                                                                   
 

 30 кредитів     30 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
30 кредитів    30 кредитів 
 

Українська мова (за про-
фесійним спрямуванням)  

3 кред. 

Історія України та української культури 
6 (3+3) кред. 

Фізичне виховання      8 (2+3+3) кред. 

Архітектура компютера 
4 кред 

Іноземна мова       8 (2+2+2+2) кред. 

Вища математика 
10 (5+5) кред. 

Основи алгоритмізації 
7 кред. 

Техноекологія регіону 
5 кредит 

Фізика  
4 кредити 

 

Математичні методи 
дослідження операцій 

4 кред. 

Основи апаратного і про-
грамного забезпечення 

4 кред. 

Інтелектуальна обробка даних 
10 (5+5) кред + курс. роб. 

Організація комп'ютерних 
мереж 
5 кред. 

Основи програмування 
8 кред. 

Мережна маршрутизація 
та комутація 

4 кредити 
 

Алгоритми та структури 
даних 

5 кред. 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 

5 кред. 

Комп'ютерна дискретна 
математика 

7 кред. 

Дискретні структури  
5 кред 

Навчальна практика 

3 кред 

Емпіричні методи програм-
ної інженерії 

4 кред. 



 17  
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                         30 кредитів                                                   30 кредитів 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                30 кредитів                                                                30 кредитів 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підсумкова атестація  
1,5 кредитів  

Людино-машинна 
взаємодія  

4 кред 

Основи програмної 
інженерії 

5 кред 

Професійна практика 
програмної інженерії  

4 кред 

Операційні системи 
 6 кред + курс. роб. 

Програмування 
чисельних методів 

4 кред 

Правознавство 
3 кред 

Безпека 
життедіяльності, осно-

ви охорони праці   
3 кред 

Моделювання та 
аналіз програмного 

забезпечення 
4 кред 

Бази даних 
8 кред+ курс. роб. 

Основи Web-
програмування  

5 кред 

Функціональне та 
логічне 

програмування 
4 кред 

Проектний практикум  
4 кред 

Виробнича практика 
 6 кред 

Філософія 

3 кред 

Системи штучного 
інтелекту 

5 кред+ курс. роб. 

Системний аналіз 
4 кред 

Аналіз вимог до про-
грамного забезпечення 

4 кред. 

Основи компютерно-
го дизайну 

5 кред 

Архітектура та проекту-
вання програмного за-

безпечення  
5 кред 

Програмування 
Інтернет 
5 кред 

Психологія 
3 кред. 

Менеджмент проектів 
програмного 
забезпечення 

4 кред 

Якість програмного 
забезпечення та тес-

тування 5 кред 

Методи та алгоритми 
прийняття рішень  

4 кред 

Безпека програм та 
даних  

4,5 кред 

Комп'ютерна графіка  
4 кред. 
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Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програм-

ного забезпечення» зі спеціальності  121 «Інженерія програмного забезпечення» Блок Б 
                                                   1 КУРС                                                                                                                               2 КУРС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                              

 
 
 

                                                                                                                                                   
 

 30 кредитів     30 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
30 кредитів    30 кредитів 
 

Українська мова (за про-
фесійним спрямуванням)  

3 кред. 

Історія України та української культури 
6 (3+3) кред. 

Фізичне виховання      8 (2+3+3) кред. 

Архітектура компютера 
4 кред 

Іноземна мова       8 (2+2+2+2) кред. 

Вища математика 
10 (5+5) кред. 

Основи алгоритмізації 
7 кред. 

Техноекологія регіону 
5 кредит 

Фізика  
4 кредити 

 
Методи оптимізації 

4 кред. 

Групова динаміка і комуні-
кація 

4 кред. 

Об’єктно-орієнтоване проектування 
10 (5+5) кред + курс. роб. 

Організація комп'ютерних 
мереж 
5 кред. 

Основи програмування 
8 кред. 

Програмування  
Інтернету речей 

4 кредити 
 

Алгоритми та структури 
даних 

5 кред. 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 

5 кред. 

Комп'ютерна дискретна 
математика 

7 кред. 

Побудова трансляторів 
5 кред 

Навчальна практика 

3 кред 

Обробка експерименталь-
них даних 

4 кред. 
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                                               3 курс          4 курс 
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                         30 кредитів                                                   30 кредитів 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                30 кредитів                                                                30 кредитів 
 
 
 
 
 
 

Підсумкова атестація  
1,5 кредитів  

Людино-машинна 
взаємодія  

4 кред 

Основи програмної 
інженерії 

5 кред 

Професійна практика 
програмної інженерії  

4 кред 

Операційні системи 
 6 кред + курс. роб. 

Паралельне програму-
вання 
4 кред 

Правознавство 
3 кред 

Безпека 
життедіяльності, осно-

ви охорони праці   
3 кред 

Моделювання та 
аналіз програмного 

забезпечення 
4 кред 

Бази даних 
8 кред+ курс. роб. 

Основи Web-
програмування  

5 кред 

Декларативне 
програмування 

4 кред 

Програмування 
 мобільних пристроїв 

4 кред 

Виробнича практика 6 
кред 

Філософія 

3 кред 

Системи штучного 
інтелекту 

5 кред+ курс. роб. 

Системний аналіз 
4 кред 

Аналіз вимог до про-
грамного забезпе-

чення 4 кред. 

Технологія Java 
5 кред 

Архітектура та проек-
тування програмного 

забезпечення  
5 кред 

Мова програмування 
PHP 5 кред 

Психологія 
3 кред. 

Колективна розробка 
програмного 
забезпечення 

4 кред 

Якість програмного за-
безпечення та тесту-

вання 5 кред 

Методи та алгоритми 
прийняття рішень  

4 кред 

Безпека програм та 
даних 4,5 кред 

Комп'ютерна графіка  
4 кред. 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації здо-

бувачів вищої освіти 

Кваліфікаційний іспит в  екзаменаційній комісії 

Вимоги до кваліфіка-

ційного іспиту 

Кваліфікаційний іспит бакалавра має передбачити 

розв’язання теоретичного завдання та практичної 

проблеми у галузі інженерії програмного забезпе-

чення. 

Кваліфікаційний іспит бакалавра  має за мету:  

- систематизувати, закріпити та розширити теорети-

чні знання та практичні навички зі спеціальності, ро-

звинути творчі здібності та вміння бакалавра повною 

мірою застосувати свої знання для вирішення теоре-

тичних, проектних і організаційних задач в галузі 

інформаційних технологій;  

- розвинути навички самостійної роботи при вирі-

шенні конкретних задач інженерії програмного за-

безпечення, розробці та удосконаленні процесів 

розробки програмного забезпечення,  виконанню 

розрахункових та проектно-конструкторських ро-

біт за допомогою обчислювальної техніки;  

- перевірити та оцінити професійну придатність 

здобувача до самостійної роботи на промислових 

та приватних підприємствах, в проектних і науко-

во-дослідних організаціях. 

 

Перелік навчальних дисциплін за якими проводяться кваліфіка-

ційний іспит бакалавра 

 
Назва навчальної  

дисципліни 

Зміст уміння,  

що забезпечується 

Людино-машинна взаємодія 
Проектувати людино-машинний 

інтерфейс  

Якість програмного забезпечення та 

тестування 

Здійснювати модульне та ком-

плексне тестування ПЗ 

Бази даних 
Проектувати та реалізовувати ба-

зи даних 

Комп’ютерна дискретна математика. 

Володіти методами та технологі-

ями організації та застосування 

даних 

Об'єктно-орієнтоване проектування 

Володіти методами та технологі-

ями об'єктно-орієнтованого про-

грамування 
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Основи програмування 
Володіти основами конструю-

вання ПЗ 

Операційні системи 
Використовувати можливості 

операційних систем 

Алгоритми та структури даних 

Володіти методами та технологі-

ями організації та застосування 

даних 

Основи програмної інженерії 
Володіти основами технологій 

розробки ПЗ 

Архітектура та проектування про-

грамного забезпечення 

Проектувати компоненти архіте-

ктурного рішення 

Моделювання та аналіз програмного 

забезпечення 

Моделювати різні аспекти сис-

теми, для якої створюється ПЗ 

Конструювання програмного забез-

печення 

Володіти основами конструю-

вання ПЗ 

Професійна практика програмної 

інженерії 

Аргументовано переконувати ко-

лег у правильності пропонованого 

рішення.  

Домовлятися з партнерами про ба-

зові угоди. 

 Приймати етичні рішення  при 

зіткненні з етичними дилемами 

Менеджмент проектів програмного 

забезпечення 

Володіти основами  управління 

проектами 

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Мета: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ви-

вчення української мови та залучення до виконання професійно-орієнтованих 

завдань державною мовою. Завдання: створити у студентів відповідну базу 

знань для вільного користування українською мовою у професійних, науко-

вих та інших цілях; забезпечити володіння чотирма видами мовної діяльності 

на відповідному рівні;  застосовувати культурологічну інформацію у профе-

сійній діяльності та використовувати власний досвід українського мовлення  

у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом 

використання україномовних матеріалів; демонструвати впевненість і пози-
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тивну мотивацію у користуванні українською мовою;  усвідомлювати зміст і 

основні завдання курсу практики усного та писемного мовлення. Предмет: 

український науковий дискурс, необхідний для формування професійно-

орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціо-

лінгвістичної та прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування 

українською мовою в академічному та професійному середовищі. 

 

Іноземна мова  

Мета: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом озна-

йомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та за-

лучення до виконання професійно-орієнтованих завдань. Завдання: створити 

у студентів відповідну базу знань для вільного користування іноземною мо-

вою у професійних, наукових та інших цілях; забезпечити володіння чотирма 

видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; на базі синтаксичних, 

семантичних та фонетичних правил і закономірностей іноземної мови, та со-

ціокультурних знань і вмінь здійснювати іншомовну комунікацію; застосову-

вати культурологічну інформацію у професійній діяльності та використову-

вати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій дія-

льності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання авте-

нтичних іншомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мо-

тивацію у користуванні іноземною мовою; усвідомлювати важливість і необ-

хідність оволодіння всіма чотирма видами мовленнєвої діяльності; усвідом-

лювати зміст і основні завдання курсу практики усного та писемного мов-

лення. Предмет: іноземний науковий дискурс, необхідний для формування 

професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвісти-

чної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення їх ефективного 

спілкування в академічному та професійному середовищі. 

 

Історія України та української культури 

Мета: формування історико-культурної свідомості молоді, в якій поєд-

нуються знання, погляди, уявлення про суспільний і духовний розвиток, ус-

відомлення нею нерозривного зв'язку між надбанням минулого і сучасного, 

традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського 

патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до ак-

тивної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна. Завдан-

ня: допомогти студенту зрозуміти сучасність на основі методики аналізу ми-

нулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема, ре-

троспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології, 

виробити навички наукової роботи з історико-культурними першоджерела-

ми, різноманітною навчальною літературою, творчо опрацьовувати і критич-

но переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати 

його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську по-

зицію, здобувати навички і вміння, соціально-гуманітарні компетенції необ-

хідні для практичної діяльності. Предмет: здійснювати пошук та аналізувати 

інформацію з різних джерел;уміння застосовувати отримані знання в практи-
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чних ситуаціях, приймати обґрунтовані рішення;вирішувати професійні за-

вдання спираючись на гуманістичні, загальнолюдські цінності, особисті 

знання, ідеї, переконання;аргументовано відстоювати свої погляди, брати 

участь у дискусії з метою пошуку історичної істини;мати громадянську по-

зицію, високу історико-політичну культуру;здатність розуміти основні шля-

хи етногенезу української нації;здатність пояснити основні періоди історик-

культурного розвитку українського народу та етапи формування української 

нації та її державності;користуватись категоріально-понятійним апаратом іс-

торичної науки та вміння працювати з науковою та методичною літературою, 

аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку; вміти 

класифікувати явища культури за їх історичною значимістю, національною 

приналежністю і стильовими особливостями, а також аналізувати перспекти-

ви розвитку української культури. 

 

Філософія 

 Мета: сформувати знання студентів-магістрів у галузі філософії і ме-

тодології науки, ознайомити студентів-магістрів з практичним застосуванням 

науково - методологічних знань у професійній діяльності,  опанувати змісто-

вні концепти основних історико-філософських напрямів сцієнтистського та 

науково-світоглядного спрямування, надати студентам основні методологічні 

прийоми та підходи у формуванні основ наукових досліджень. Завдання: ре-

конструювати пізнавальні методи, категоріальні схеми, – працювати з науко-

вими матеріалами у напрямку їх узагальнення і філософської інтерпретації, – 

застосовувати у науковій діяльності категоріальний апарат філософії, а також 

будь-якої іншої галузі знання, доводячи їх до рангів дослідницьких інструме-

нтів. Предмет: філософські засади виробництва знання в науці, особливості 

наукового пізнання та наукового знання, види дослідження та види знання, 

норми і методи наукової раціональності. 

 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Основи програмування 

Мета: підготовка спеціалістів, що володіють знанням теорії програму-

вання та розробки алгоритмів, а також навичками структурного, модульного 

та об’єктно-орієнтованого програмування на мові високого рівня, необхідни-

ми для розв’язання задач, що виникають в різних областях знань. Завдання: 

вивчення методики розробки алгоритмів; вивчення можливостей мови про-

грамування С++, середовища програмування Visual Studio 2010; вивчення 

скалярних та структурованих типів даних, ітераційних та рекурсивних алго-

ритмів; вивчення динамічних структур даних та засобів розподілу динамічної 

пам’яті; здобуття навичок розробки програм засобами мови високого рівня, 

застосування методів та алгоритмів до розв’язання прикладних задач. Пред-

мет: основні конструкції  програмування, алгоритми та розв'язання задач, 
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файли та робота з ними, динамічні структури даних та їх застосування, реку-

рсія, класи та об’єкти, їх застосування, програмування подій. 

 

Комп'ютерна дискретна математика 

Мета:  підготовка спеціалістів, що володіють знаннями в області дис-

кретної математики, методиками розробки формальних алгоритмів та їх оп-

тимізації, необхідними для створення й експлуатації комплексних автомати-

зованих систем обробки інформації і їхніх компонент. Завдання: вивчення 

апарата дискретної математики, його застосування для розв’зання приклад-

них задач, оволодіння студентами навичками дискретного підходу в даній 

області, використання формальних теорій для аналізу (трансляції) формаль-

них мов. Предмет:теорії множин, теорії відношень і функцій, математичної 

логіки (булева алгебра, числення висловлювань, числення предикатів), теорія 

графів, скінченні автомати і автомати зі стековою (магазинною) пам’яттю, 

формальні мови і граматики.  

 

Організація комп'ютерних мереж 

Мета: підготовка спеціалістів, які мають знання у галузі основ органі-

зації систем передачі даних, мережних протоколів і стандартів на локальні, 

корпоративні і глобальні комп’ютерні  мережі, а також володіють навичками 

в проектуванні, розгортанні та підтримці комп’ютерних мереж. Завдання: 

ознайомлення з  еталонною моделлю взаємодії відкритих систем і алгорит-

мами, що використовуються на різних її рівнях для вирішення проблем, 

пов’язаних з процесом передачі даних; вивчення інструментарію для проек-

тування комп’ютерних мереж та моделювання процесів, які в них відбува-

ються; вивчення основних мережних протоколів і специфіки роботи з ними з 

точки зору проектування та адміністрування мереж. Предмет: тенденції роз-

витку обчислювальних мереж, основні стандарти обчислювальних мереж, 

принципи організації системи передачі даних і мережних протоколів, особ-

ливості побудови і області використання локальних мереж, методи 

об’єднання мереж.  

 

Алгоритми та структури даних 

Мета: ознайомлення студентів з основними принципами побудови і 

аналізу алгоритмів, а також питаннями ефективної реалізації алгоритмів з 

використанням базових структур даних. При цьому акцент робиться на умін-

ні аналізувати і адаптувати засоби сучасних мов програмування для реаліза-

ції структур даних і алгоритмів при рішенні широкого спектру прикладних 

завдань. Це є в наш час базою для створення програмних систем і складовою 

фундаментальною компонентою освіти  програміста-професіонала. Метою 

також є придбання знань і навичок об’єктно-орієнтованої реалізації абстрак-

тних типів даних. Завдання: оволодіння методами проектування та аналізу 

алгоритмів вирішення широкого спектру прикладних завдань, принципами 

побудови і використання базових структур даних. Предмет: базові структури 

даних, основні обчислювальні алгоритми, рекурсія, аналіз алгоритмів. 
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Людино-машинна взаємодія 

Мета: підготовка спеціалістів, які мають фундаментальні знання про 

організацію ефективної взаємодії людина-машина, практичні навички з роз-

робки людино орієнтованих інтерфейсів сучасними інструментами. Завдан-

ня: засвоєння принципів побудови людино орієнтованого інтерфейсу; оволо-

діння методами кількісного аналізу інтерфейсів; визначення місця етапу роз-

робки інтерфейсу у життєвому циклі розробки програмного забезпечення;  

використання інструментів для прототипування інтерфейсу; виконання прое-

кту й представлення результатів.  Вивчення курсу передбачає теоретичну пі-

дготовку і практичне вивчення матеріалу з використанням персональних 

комп’ютерів, мови моделювання UML, технології WPF/XAML. Предмет: 

поняття інтерфейсу, психологічні принципи людино-машинної взаємодії, фу-

нкціональні компоненти та властивості людино-машинного інтерфейсу, ме-

тоди аналізу,  проектування та прототипування людино-машинного інтер-

фейсу, продуктивність людино-машинного інтерфейсу, засоби розробки лю-

дино-машинного інтерфейсу. 

 

Конструювання програмного забезпечення 

Мета: навчання студентів фундаментальним принципам конструюван-

ня програмного забезпечення, вивчення сучасних інженерних принципів (ме-

тодів) створення надійного, якісного програмного забезпечення, що задово-

льняє пропонованим до нього вимогам, підготовка спеціалістів, що мають 

знання у галузі конструювання програмного забезпечення, а також навички в 

розробці якісного програмного забезпечення. Завдання: оволодіння студен-

тами  теоретичних аспектів проектування та конструювання програмного за-

безпечення, засвоєння та практичне використання методів виробництва про-

грам, методів налагоджування і тестування згідно діючим стандартам, ви-

вчення принципів побудови, структури й прийомів роботи з інструменталь-

ними засобами, що підтримують створення програмного забезпечення, фор-

мування навичок проектування, реалізації, оцінки якості та аналізу ефектив-

ності програмного забезпечення. Предмет: концепції побудови ефективного, 

якісного програмного коду, парадигма об'єктно-орієнтованого проектування 

та програмування, взаємодія проектування, конструювання та тестування, 

рефакторинг програмного коду, інструментальні засоби розробки програмно-

го забезпечення. 

 

Основи програмної інженерії 

Мета: навчання студентів фундаментальним принципам конструюван-

ня програмного забезпечення, вивчення сучасних інженерних принципів (ме-

тодів) створення надійного, якісного програмного забезпечення, що задово-

льняє пропонованим до нього вимогам, підготовка спеціалістів, що мають 

знання у галузі конструювання програмного забезпечення, а також навички в 

розробці якісного програмного забезпечення.   Завдання: оволодіння студен-

тами  теоретичних аспектів проектування та конструювання програмного за-
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безпечення, засвоєння та практичне використання методів виробництва про-

грам, методів відладки і тестування згідно діючим стандартам, вивчення 

принципів побудови, структури й прийомів роботи з інструментальними за-

собами, що підтримують створення програмного забезпечення, вивчення ме-

тодів інженерії програмного забезпечення, вивчення процесу розробки про-

грамного забезпечення орієнтованого на використання об'єктного підходу, 

знайомство з уніфікованим процесом розробки ПЗ, вивчення базових артефа-

ктів, ролей у рамках процесу розробки ПЗ, формування навичок проектуван-

ня, реалізації, оцінки якості та аналізу ефективності програмного забезпечен-

ня. Предмет: сучасні методології розробки програмного забезпечення (ПЗ), 

моделі життєвого циклу ПЗ, уніфікована мова моделювання UML, парадигма 

об'єктно-орієнтованого проектування та програмування, взаємодія проекту-

вання, конструювання та тестування, рефакторинг програмного коду, інстру-

ментальні засоби розробки програмного забезпечення. 

 

Професійна практика програмної інженерії 

Мета: вивчення сучасних інженерних принципів  створення надійного, 

якісного програмного забезпечення, що задовольняє пропонованим до нього 

вимогам; формування у студентів розуміння необхідності застосування даних 

принципів програмної інженерії. У даній дисципліні висвітлюються етичні, 

правові питання, які виникають під час професійної практики програмної ін-

женерії та процесів, пов’язаних із ним.  Також увага приділяється гнучкій ро-

зробці програмного забезпечення Agile у вигляді Scrum-реалізації. Завдання: 

оволодіння студентами  історією комп’ютинга і програмної інженерії, прин-

ципами професійної діяльності і етики програмної інженерії, громадськими 

зобов'язання і зобов'язання з охорони довкілля , захистом інтелектуальної 

власності і іншого законодавства, значущого для діяльності по програмній 

інженерії, а також отримання навичок командної розробки програмного про-

дукту із застосуванням гнучкої технології розробки програмного забезпечен-

ня. Предмет:  історія та професіоналізм інженерії  програмного забезпечен-

ня, стандарти  і  якість  програмного забезпечення, професійна практика, 

процеси; професійна практика, артефакти. 

 

Операційні системи 

Мета: навчання студентів фундаментальним принципам проектування 

та реалізації сучасних операційних систем, підготовка спеціалістів, що мають 

знання у галузі системного програмування та теорії операційних систем, а 

також навички в розробці системного програмного забезпечення. Завдання: 

оволодіння студентами  теоретичних аспектів проектування та створення 

операційних систем та системного програмного забезпечення, вивчення ком-

понент операційних систем, опанування алгоритмів та їх програмування з 

метою подальшого проектування та програмування операційних систем та їх 

практичного використання – створення програмних застосунків за допомо-

гою інтерфейсу прикладного програмування (API). Предмет:  концепції по-

будови і функціонування сучасних операційних систем, компоненти опера-
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ційних систем, інтерфейси прикладного програмування (API), процеси, пото-

ки, їх планування, взаємодія та синхронізація, програмування засобами API, 

організація операційних систем Windows та UNIX. 

 

Моделювання та аналіз програмного забезпечення 

Мета: вивчення сучасних підходів до моделювання та аналізу програ-

много забезпечення та знайомство з сучасними засобами для реалізації цих 

підходів та формування практичних навичок у моделюванні програмних сис-

тем і комплексів. Завдання: вивчення підходів до моделювання програмного 

забезпечення; вивчення принципів побудови, структури й прийомів роботи з 

інструментальними засобами, що підтримують моделювання програмного 

забезпечення; формування практичних навичок проектування програмного 

забезпечення за допомогою уніфікованої мови моделювання UML; ознайом-

лення з принципами застосування шаблонів проектування при моделюванні 

програмного забезпечення; ознайомлення з типовими представниками сучас-

них мов моделювання предметних областей. Предмет: програмні засоби 

створення моделі програмного забезпечення, шаблони проектування та їх за-

стосування, мови моделювання предметних областей на прикладі мови GPSS 

World. 

 

Бази даних 

Мета: навчання студентів сучасним теоріям баз даних, необхідних для 

аналізу та моделювання інформаційних процесів та процесів керування, при 

пошуку оптимальних рішень практичних проблем та вибору найкращих спо-

собів реалізації цих рішень формування у студентів уявлень щодо основних 

понять теорії і практики сучасних СУБД для використання їх в практичній 

дiяльностi, вивчення основ проектування та створення БД в складі інформа-

ційних систем. Завдання: оволодіння студентами  методами опису, аналізу 

та побудови моделей інформаційних процесів у технологічних, технічних та 

організаційних системах керування базами даних, їх якісними дослідження-

ми, а також  аналізу  баз даних (БД) та їх практичним використанням. Пред-

мет:  проектування БД в складі автоматизованих інформаційних систем, ре-

ляційна модель даних та її проектування, реляційна алгебра, мови запитів та 

визначення даних в SQL, адміністрування баз даних, розподілені бази даних. 

 

Системи штучного інтелекту 

Мета: навчання студентів сучасним методам та засобам штучного ін-

телекту, необхідних для аналізу та моделювання інформаційних процесів та 

процесів автоматизованого керування, при пошуку оптимальних рішень 

практичних проблем та вибору найкращих способів реалізації цих рішень 

формування у студентів уявлень щодо основних понять теорії штучного ін-

телекту, методів та алгоритмів побудови систем штучного інтелекту  та ви-

користання їх в практичній дiяльностi, вивчення основ проектування та ство-

рення комп’ютерних систем штучного інтелекту. Завдання: оволодіння сту-

дентами  методами опису, аналізу та     побудови моделей систем штучного 
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інтелекту  , методами реалізації таких систем та їх практичним використан-

ням. Предмет: евристичне програмування. методи пошуку рішень в просторі 

станів, оптимальний алгоритм перебору А*, пошук рішень при зведенні задач 

до підзадач , пошук рішень в ігрових деревах, рішення задач, як доказ тео-

рем. системи розуміння природної мови , підтримка діалогу природною мо-

вою. 

 

Якість програмного забезпечення та тестування 

Мета: навчання студентів сучасним засобам верифікації та валідації 

програмного забезпечення при створенні та роботі з технологіями забезпе-

чення якості та тестами програмного забезпечення, що необхідні для вирі-

шення проблем, виникаючих під час розробки та впровадження програмного 

продукту. Завдання: оволодіння студентами  основними методами тестуван-

ня, верифікації і валідації, вивчення підходів до створення звітності по про-

блемах при розробці програмного забезпечення, ознайомлення з сучасними 

статистичними методами та інструментальними засобами контролю якості . 

їх практичним використанням. Предмет: стандарти якості програмного за-

безпечення, процеси управління якістю програмного забезпечення, терміно-

логія та основи верифікації та атестації ПЗ, методи побудови тестів, автома-

тизовані засоби тестування. 

 

Аналіз вимог до програмного забезпечення 

Мета: навчання студентів сучасним засобам побудови, витягнення та 

аналізу вимог до програмного забезпечення при створенні та роботі з техно-

логіями виявленням та формалізацією вимог до програмного забезпечення, 

що необхідні для вирішення проблем, виникаючих під час розробки та впро-

вадження програмного продукту. Завдання: основними методами інтерв'ю-

вання виявлення вимог та їх протипування, вивчення підходів до створення 

звітності по специфікації вимог при розробці програмного забезпечення, 

ознайомлення з сучасними статистичними методами та інструментальними 

засобами побудови вимог, їх практичним використанням. Предмет:  харак-

теристики вимог до програмного забезпечення, процеси виявлення вимог до 

програмного забезпечення, оцінювання вимог, мова прототипування вимог, 

стандарти документування вимог. 

 

Методи та алгоритми прийняття рішень 

Мета: навчання студентів сучасним теоріям прийняття рішень, необ-

хідних для аналізу та моделювання інформаційних процесів та процесів ке-

рування, при пошуку оптимальних рішень практичних проблем та вибору 

найкращих способів реалізації цих рішень формування у студентів уявлень 

щодо основних понять теорії, методів та алгоритмів ухвалення рішень та ви-

користання їх в практичній дiяльностi, вивчення основ проектування та ство-

рення комп’ютерних систем підтримки ухвалення рішень. Завдання: оволо-

діння студентами  методами опису, аналізу та побудови моделей підтримки 

прийняття рішень, методами реалізації таких систем та їх практичним вико-
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ристанням. Предмет: експертні системи, однокритеріальна і багатокритеріа-

льна оптимізація, теорія ігор. 

 

Архітектура та проектування програмного забезпечення 

Мета: отримання поглиблених знань з проектування програмного за-

безпечення (ПЗ), використовуючи шаблони проектування, середовища роз-

робки, різні види архітектури; проектування розподілених систем; компонен-

тне проектування. Завдання: оволодіння студентами  методами опису, аналі-

зу та     побудови архітектур інформаційних процесів у технологічних, техні-

чних та організаційних системах обробки даних, їх якісними дослідженнями, 

а також  аналізу даних та їх практичним використанням. Після вивчення дис-

ципліни студенти повинні знати: поняття архітектури ПЗ, призначення архі-

тектури ПЗ; основні принципи проектування архітектури ПЗ; архітектурні 

шаблони та стилі; методику побудови архітектури ПЗ; проектування шару 

представлення, бізнес-шару, шару доступу до даних, шару сервісів; показни-

ки якості дизайну, показники якості часу виконання, показники якості систе-

ми, показники якості взаємодії з користувачем при проектуванні застосуван-

ня; проектування наскрізної функціональності в застосуванні; моделі синх-

ронної та асинхронної взаємодії; фізичні рівні та розгортання застосувань; 

проектування архітектури основних типів застосувань. Предмет: стратегії та 

шаблони  для проектування шарів, компонентів та сервісів рішення; визнача-

ти та реалізовувати ключові технічні рішення; визначати та реалізовувати ос-

новні показники якості та наскрізні функції для рішення; правильно обирати 

технології для реалізації рішення;  можливий варіант базової архітектури рі-

шення; шаблони проектування, середовища розробки та архітектури у проек-

туванні ПЗ. 

 

 

Безпека програм та даних 

Мета: підготовка спеціалістів, які мають знання щодо принципів без-

пеки та захисту інформації, володіють навичками у галузі побудови інтегро-

ваних систем захисту інформації. Завдання: вивчення основних загроз полі-

тиці безпеки організації; вивчення еволюційних процесів розвитку систем за-

хисту інформації ; ознайомлення з основними прийомами створення інтегро-

ваної системи захисту корпоративної системи; вивчення механізмів реалізації 

основних типів віддалених атак на комп’ютерні м мережі та методів захисту 

від них. Предмет: основні загрози політиці безпеки організації, еволюційні 

процеси розвитку систем захисту інформації, прийоми та принципи створен-

ня інтегрованої системи захисту корпоративної системи, механізми реалізації 

основних типів віддалених атак на комп’ютерні мережі та методи захисту від 

атак.  

 

 

 

Навчальна практика 
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Мета: отримання навичок адміністрування локальних комп'ютерних 

мереж, закріплення навичок самостійної розробки програмних продуктів, на-

бутих при виконанні курсових робіт протягом III і IV семестрів; знайомство з 

організацією і керуванням діяльністю підприємства. Завдання: вивчення 

структури й організації керування підприємством, особиста участь студентів 

у виконанні робіт з планів підприємства, збір даних для курсового проекту-

вання. У результаті проходження навчальної технологічної практики на підп-

риємстві студент повинен знати: структуру підприємства й організацію робіт 

з розробки програмних продуктів, перспективи розвитку підприємства, осно-

вні етапи розробки програмних продуктів. Предмет:  організація, планування 

і виконання розробки програмних продуктів, роботи на сучасній обчислюва-

льній техніці, застосування ДСТ ЕСПД при розробці програмних продуктів, 

адміністрування локальних комп'ютерних мереж. 

 

Виробнича практика 

Мета: отримання навичок адміністрування локальних комп'ютерних 

мереж, закріплення навичок самостійної розробки програмних продуктів, на-

бутих при виконанні курсових робіт протягом V і VI семестрів; знайомство з 

організацією і керуванням діяльністю підприємства. Завдання: вивчення 

структури й організації керування підприємством, особиста участь студентів 

у виконанні робіт з планів підприємства, збір даних для курсового проекту-

вання. У результаті проходження виробничої практики на підприємстві сту-

дент повинен знати: структуру підприємства й організацію робіт з розробки 

програмних продуктів, перспективи розвитку підприємства, основні етапи 

розробки програмних продуктів. Предмет:  організація, планування і вико-

нання розробки програмних продуктів, роботи на сучасній обчислювальній 

техніці, застосування ДСТ ЕСПД при розробці програмних продуктів. 

 

1.4 Підсумкова атестація 

  

Мета: використання кваліфікаційного екзамену  як методу оцінювання  

якості підготовки – визначення рівня підготовленості здобувача вищої освіти 

до розв'язання комплексу  прикладних завдань відповідно до узагальненого 

об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і прак-

тичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання. Завдання:  

кваліфікаційний екзамен  забезпечує;  систематизацію, закріплення, розши-

рення та застосування знань здобувача вищої освіти під час виконання конк-

ретних прикладних завдань. Предмет: розв'язання комплексу прикладних за-

вдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування 

системи теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних 

завдань щодо вдосконалення розробки прогамного забезпечення , ініціюван-

ня до впровадження інноваційних технологій відповідно до узагальненого 

об'єкту діяльності бакалавра. 
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2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Фізичне виховання 

Мета: підготувати всебічно розвинутих, активних та здорових членів 

суспільства, які органічно поєднує в собі гуманістичні і загальнолюдські по-

зитивні риси особистості, гармонію фізичного та психічного розвитку. За-

вдання: 1. Оздоровчі завдання, що полягають у зміцнюванні опорно-

рухового апарату, формуванні правильної постави, нормалізації розвитку 

внутрішніх органів, у покращенні діяльності центральної нервової системи, 

загартовуванні організму.2. Освітні завдання, що полягають у формуванні і 

удосконаленні рухових умінь та навичок, у придбанні знань в області теорії, 

методики і організації фізичної культури і спорту.3. Виховні завдання, що 

полягають в удосконаленні рухових якостей, у зміцненні вольових якостей 

Предмет: воля до перемоги, сміливість, наполегливісь, мужність , сила, шви-

дкість, витривалість, спритність та ін. Слід підкреслити, що реалізація вказа-

них вище оздоровчих, освітніх і виховних завдань фізичного виховання по-

винна здійснюватись у певному взаємозв'язку, що потребує їх комплексного 

вирішення. 

 

Архітектура комп’ютера 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання у галузі засад структу-

рної організації та архітектури комп’ютерних систем, які необхідні при ви-

вченні професійно-направлених навчальних дисциплін у подальшому. За-

вдання: вивчення історії розвитку обчислювальної техніки, знайомство з 

арифметичними та логічними основами функціонування ПК; знайомство з 

класичною структурною схемою  ЕОМ; вивчення принципів будування ула-

штувань основної пам’яті ПК; вивчення основ програмування мовою 

Assembler. Предмет:  цифрова логіка, представлення даних, організація 

пам’яті комп’ютера, функціональна організація пристроїв, забезпечення їх 

взаємодії. 

 

Комп'ютерна графіка 

Мета: вивчення студентами  основних підходів до розробки алгоритмів 

розв’язку задач машинної графіки та засобів їх реалізації. Завдання: надання 

студентам знань основних підходів до задач машинної графіки та засобів їх 

реалізації.; формування початкових умінь самостійного опрацювання мате-

матичної літератури; дослідження прикладних проблем і набуття навичок 

розв’язування певних практичних задач; розвинення інтелекту студентів і 

формування вмінь аналітичного мислення. Предмет:  алгоритми растрової 

графіки ; методи відтинання; афінні та проективні перетворення координат; 
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методи вилучення невидимих ліній та поверхонь; моделі освітлення та мето-

ди зафарбування. 

 

Вища математика 

Мета:   формування у майбутніх спеціалістів базових математичних 

знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного 

мислення та математичного моделювання прикладних задач. Завдання: на-

дання студентам знань з основних розділів лінійної алгебри та аналітичної 

геометрії; формування початкових умінь самостійного опрацювання матема-

тичної літератури; дослідження прикладних проблем і набуття вміння мате-

матичного формулювання практичних задач; розвинення інтелекту студентів 

і формування вмінь аналітичного мислення. Предмет: теоретичні основи лі-

нійної алгебри та аналітичної геометрії та практичних методів розв’язування 

задач; основні методи зведення реальної задачі до математичної моделі; спо-

соби дослідження та аналізу математичної моделі; математичний апарату, 

який використовується в питаннях, пов’язаних зі спеціальністю основні по-

няття й методи лінійної алгебри, операційного числення, теорії лінійних ал-

гебраїчних рівнянь; теорію скінчено вимірних лінійних векторних просторів 

та їх відображень алгебраїчними методами;алгоритми побудови математич-

них моделей, методи їх дослідження та аналізу результатів; принципи порів-

няльного аналізу методів, схем, алгоритмів, які використовуються для 

розв’язку прикладних задач. . 

 

Системний аналіз 

Мета: навчання студентів сучасним поняттям системного аналізу, не-

обхідних для аналізу та моделювання інформаційних процесів та процесів 

керування, при пошуку оптимальних рішень практичних проблем та вибору 

найкращих способів реалізації цих рішень. Завдання: оволодіння студентами  

методами опису, аналізу та побудови моделей складних систем у технологіч-

них, технічних та організаційних задачах. Предмет:  математичне моделю-

вання еволюції складних систем, моделювання екологічних та економічних 

задач, елементи теорії фракталів, елементи теорії катастроф, моделювання 

наслідків економічного зростання. 

 

Фізика 

Мета: навчання студентів базовим знанням з класичних механіки, еле-

ктродинаміки, розуміння фізичних процесів, які відбуваються в сучасних 

ЕОМ, фізичних основ роботи електронної обчислювальної техніки і елект-

розв’язку. Завдання: оволодіння студентами  основними уявленнями щодо 

фізичних процесів та їх теоретичних основ в роботі сучасних ЕОМ, фізичних 

основ побудови пам’яті зовнішніх та внутрішніх носіїв ЕОМ, принципів ор-

ганізації зв’язку між цифровими пристроями. Предмет:  фізичні процеси та 

розрахунки їх імітації; фізичні закони, згідно з якими відбуваються процеси в 

ЕОМ; теоретичні основи роботи сучасних ЕОМ; фізичні основи побудови 
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пам'яті зовнішніх та внутрішніх носіїв ЕОМ; принципи організації зв’язку 

між цифровими пристроями. 

 

Основи алгоритмізації 

Мета: підготовка спеціалістів, що володіють знаннями в області основ 

алгоритмізації та розробки алгоритмів, технологіями проектування алгорит-

мів, а також навичками структурного, модульного та об’єктно-орієнтованого 

програмування на мові високого рівня, необхідними для створення автомати-

зованого програмного забезпечення.  Завдання: оволодіння студентами  тео-

ретичних аспектів проектування та конструювання програмного забезпечен-

ня, засвоєння та практичне використання методів виробництва програм, ме-

тодів налагоджування і тестування згідно діючим стандартам, вивчення 

принципів побудови, структури й прийомів роботи з інструментальними за-

собами, що підтримують створення програмного забезпечення, вивчення ме-

тодів інженерії програмного забезпечення, вивчення процесу розробки про-

грамного забезпечення орієнтованого на використання об'єктного підходу, 

знайомство з уніфікованим процесом розробки ПЗ, формування навичок про-

ектування, реалізації, оцінки якості та аналізу ефективності програмного за-

безпечення. Предмет:   алгоритми, їхні властивості. класи типових алгорит-

мів, методики розробки прикладних алгоритмів. Скалярні та структуровані 

типи даних та засоби розробки алгоритмів. Можливості мови програмування 

С++, середовище розробки Visual Studio. Методи та алгоритми для 

розв’язання прикладних задач засоби мови програмування. 

 

Правознавство 

Мета: вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку і 

функціонування держави і права, розгляд основних понять юриспруденції. 

Завдання: сформувати правовий світогляд майбутніх фахівців, виробити си-

стему правових уявлень, переконань та навичок правомірної поведінки, зба-

гатити теоретичні уявлення про поняття та категорії, які використовує право-

ва наука; має на меті не тільки дати необхідні знання, а й навчити правильно 

використовувати правові норми при виконанні відповідних ролей у суспільс-

тві - як у наступній професійній діяльності, так і в особистому житті. Пред-

мет: законність і правопорядок, правопорушення і юридична відповідаль-

ність, правова дисципліна і правова культура, історія розвитку української 

державності, проблеми розбудови демократичної, правової держави в Украї-

ні, окремі галузі права України та найважливіші нормативні акти чинного за-

конодавства, вивчається зміст Конституції України.  

 

Психологія 

Мета: ознайомлення студентів з основними положеннями психологіч-

них теорій особистості, основними положеннями та сферами застосування 

глибинної психології. Завдання: Ознайомлення із загальними підходами до 

вивчення теорій особистості, поглядами на поведінку людини представників 

гуманістичного та екзистенціального напрямків, основними положеннями та 
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дослідження, які проводились в когнітивному та соціально-когнітивному на-

прямку, вивчення наукових традицій у вітчизняній психології, основними 

психологічними школами у вітчизняній та зарубіжній психології. Предмет: 

загальні підходи до вивчення теорій особистості, компоненти теорій особис-

тості, критерії оцінки, характеристику основних положень, що стосуються 

природи людини; 

 

2.1.2 Цикл  професійної підготовки 

Техноекологія регіону 

Мета: формування знань щодо структури національного господарства, 

впливу його окремих галузей на навколишнє природне середовище, а також 

методів запобігання техногенному забрудненню довкілля. Завдання: набуття 

навичок визначати вплив виробничої сфери на навколишнє природне середо-

вище; усвідомлення проблем та шляхів покращення стану природного сере-

довища; формування фундаментальних знань про особливості використання 

природних ресурсів різними виробництвами та виливу цих виробництв на 

навколишнє природне середовище; формування знань про альтернативні 

еколого безпечні  виробництва та набуття компетенцій щодо екологізації ви-

робничих процесів. Предмет: фактори середовища та місце серед них техно-

генних факторів; техногенез та його характерні риси; природні ресурси та їх 

класифікацію;  заходи зменшення шкідливого впливу електричних станцій на 

довкілля;основні види альтернативних джерел електроенергії, переваги і не-

доліки їх застосування;технологічні процеси різних галузей важкої промис-

ловості та їх вплив на навколишнє природне середовище; технологічні про-

цеси легкої промисловості та їх вплив на навколишнє природне середовище; 

вплив агропромислового комплексу на навколишнє природне середови-

ще;транспортний комплекс та заходи боротьби з його шкідливим впливом на 

навколишнє природне середовище; вплив житлово-комунального господарс-

тва на довкілля.  

 

Безпека життедіяльності, основи охорони праці  

Мета:  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенції для за-

безпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково - технічного прогресу та міжнарод-

ного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професій-

ної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конк-

ретній галузі. Завдання: формування активної життєвої позиції щодо реалі-

зації принципу пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до 

результатів виробничої діяльності. Вироблення знань та  вмінь порядку ство-

рення, функціонування системи управління охороною праці в галузі та на пі-

дприємствах, оцінки умов праці, визначення першочергових заходів і засобів 

поліпшення стану безпеки та охорони праці, визначення та реалізації напря-

мів профілактики виробничого травматизму, організації системи пожежного 

захисту на підприємстві.. Предмет: дисципліни: правове забезпечення захо-

дів щодо охорони праці фахівців в галузі;особливості розвитку професійно 
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зумовлених захворювань фахівців;санітарно-гігієнічна характеристика виро-

бничих факторів середовища та трудового процесу;вимоги техніки безпеки 

та електробезпеки при проектуванні і експлуатації обладнання хімічної про-

мисловості;вимоги вибухопожежної безпеки;атестація робочих місць. 

 

Основи Web- програмування 

Мета:  придбання студентами теоретичних знань і практичних навичок 

в web-програмуванні, в технології проектування і побудови веб- сайтів, в 

способах підвищення продуктивності і безпеки веб-сайтів, в освоєнні можли-

востей мов HTML, JavaScript. Завдання: вивчити основи функціонування, 

настройки та адміністрування програмного забезпечення, що реалізує сервіси 

Інтернет;  вивчити мову розмітки HTML;  вивчити основи верстки веб-

сторінок з використанням CSS;  вивчити основи мови JavaScript і фреймворка 

jQuery; освоїти основні шаблони проектування веб-сторінок. Предмет дисци-

пліни: принципи організації роботи всесвітньої глобальної мережі Інтернет; 

принципи побудови веб-сторінок, сучасниі стандарти та мови для створення 

веб-сторінок. 

 

2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А 

Основи апаратного і програмного забезпечення 

Мета: вивчення студентами основ апаратного та програмного забезпе-

чення ПК, ноутбуків та сучасних мобільних пристроїв, надання практичних 

навичок профілактичного обслуговування ПК та пошуку, виправленню не-

справностей. Завдання: надання знань та практичних навичок в обслугову-

ванні сучасної комп’ютерної техніки, підключення периферійних пристроїв 

та встановлення ПЗ. Предмет:  апаратне забезпечення ПК, ноутбуків, мобі-

льних пристроїв, встановлення операційних систем та ПЗ, процедури безпеки 

сучасних інформаційних систем. 

 

Математичні методи дослідження операцій 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають фундаментальні теоретичні 

знання і практичні навички з питань постановки та розв’язування оптиміза-

ційних задач засобами дослідження операцій. Завдання: вивчення в система-

тизованій формі та активне засвоєння студентами основних методів 

розв’язування, аналізу та використання задач зі знаходження екстремуму фу-

нкції на множині допустимих варіантів; дослідження прикладних проблем і 

набуття вміння математичного формулювання практичних задач; ознайом-

лення з методами лінійного та нелінійного програмування; розвинення інте-

лекту студентів і формування вмінь аналітичного мислення. Предмет:   мо-

делі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації опера-

цій.  

 

Технологія Java 
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Мета: Ознайомлення студентів з сучасною кросплатформовою мовою 

програмування Java. Надання практичних навичок у написанні консольних 

програм за допомогою середовища IntelliJ IDEA та Eclipse. Ознайомлення 

студентів з основними бібліотеками та класами, що входять до складу плат-

форми Java SE. Навчання розробленню графічних Java - застосунків за допо-

могою зазначених інтегрованих середовищ. Огляд Java засобів програмуван-

ня для баз даних. Завдання: Розглянути сучасні мови програмування та тех-

нології розробки кросплатформових застосунків. Показати місце мови Java в 

ряду технологій та мов програмування для кросплатформової роботи Озна-

йомити студентів з синтаксисом мови програмування Java. Поглибити навики 

об’єктно-орієнтованого програмування й шаблонів проектування у студентів. 

Розглянути сучасні бібліотеки, що розширюють можливості мови Java. На-

вчити студентів розробляти програми на мові Java для роботи з графічним 

інтерфейсом та базами даних. Ознайомлення з засобами написання високо-

продуктивних програмних систем у Java. Предмет:  Робота програми у вір-

туальному середовищі JRE, етапи обробки java програм, основні класи й па-

кети Java core. Підтримка принципів ООП у Java. Застосування шаблонів 

проектування у платформі Java, Засоби створення кросплатформових графіч-

них застосунків за допомогою бібліотеки Swing. Інструменти паралельної 

обробки даних у Java. 

 

Функціональне та логічне програмування 

Мета: вивчення студентами  основних підходів до розробки алгоритмів 

розв‘язку задач машинної графіки та засобів їх реалізації. Завдання: надання 

студентам знань основних підходів до задач машинної графіки та засобів їх 

реалізації.; формування початкових умінь самостійного опрацювання мате-

матичної літератури; дослідження прикладних проблем і набуття навичок 

розв’язування певних практичних задач; розвинення інтелекту студентів і 

формування вмінь аналітичного мислення. Предмет:  предикати, правила та 

запити; рекурсивні правила, функції та визначення; списки; функціонали та 

функції обробки функцій; системи символьних обчислень та системи логіч-

ного виводу. 

 

Мережна маршрутизація та комутація 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання у галузі основ марш-

рутизації та комутації, а також навички настроювання комутаторів, маршру-

тизаторів, пошуку несправностей в розподілених мережах. Завдання: ви-

вчення основних протоколів маршрутизації,  основ налаштування маршрути-

зації та комутації, формування структурного підходу до пошуку та усунення 

несправностей маршрутизації, вивчення принципів керування доступом до 

хостів  та мереж. Предмет:  комутатор та маршрутизатор, процес маршрути-

зації, процес комутації, VLAN, маршрутизація між VLAN, NAT, статична 

маршрутизація, протоколи маршрутизації дистанційно-векторні, протоколи 

маршрутизації з урахуванням стану каналу. 
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Програмування Інтернет 

Мета: отримання студентами теоретичних і практичних знань з про-

грамування для Інтернет, вивчення мови PHP і використання серверу баз да-

них MySQL для розробки Web-застосувань та Web-інтерфейсів для баз да-

них. Завдання: огляд технологій Web-програмування, вивчення основних 

понять з розробки сайтів, детальне вивчення мови програмування PHP, СУБД 

MySQL, набуття практичних навичок по створенню сайтів на основі викори-

стання сучасних мов програмування, отримання навичок з установки та кон-

фігурування Web-сервера Apache. Предмет:  принципи використання про-

грамних технологій в Web, методи розробки серверних та клієнтських сцена-

ріїв в Web, мова програмування PHP, методи роботи з базами даних в Web, 

засоби створення та адміністрування баз даних MySQL, технологія розробки 

систем з взаємодією  HTML-JavaScript-PHP-MySQL, розробка клієнтських та 

серверних сценаріїв в Web. 

 

Об’єктно-орієнтоване програмування 

Мета: вивчення й практичне освоєння методів і засобів  об’єктно-

орієнтованого програмування як однієї з основних перспективних моделей 

програмування, що бурхливо розвиваються і є в наш час базою для створення 

програмних систем і складовою фундаментальною компонентою освіти  про-

граміста-професіонала, а також придбання знань і навичок об’єктно-

орієнтованої реалізації програмних систем. Завдання: формування знань, 

вмінь та навичок , що характерні для методології об’єктно-орієнтованого 

аналізу та проектування складних програмних систем; засвоєння сучасної 

об’єктно-орієнтованої мови програмування C# та сучасної технологічної сис-

теми об’єктно-орієнтованого програмування; отримання практичних навичок 

користування сучасними засобами автоматизації об’єктно-орієнтованого 

проектування; формування у студентів абстрактного об’єктно-орієнтованого 

мислення, яке повинне  допомогти розв’язку прикладних задач, пов’язаних з 

різноманітними галузями знань. Предмет:  парадигма об'єктно-орієнтованого 

програмування, об'єктно-орієнтовані можливості мови програмування C#, 

взаємодія об'єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування, 

об'єктна модель предметної області, інструментальні засоби об'єктно-

орієнтованого програмування. 

 

Інтелектуальна обробка даних 

Мета: вивчення методів сучасної обробки даних – інтелектуального 

аналізу даних (Data Mining), пошуку у необроблених масивах даних раніше 

невідомих, практично корисних знань та закономірностей, необхідних для 

прийняття рішень. Завдання: сформувати знання та отримати практичні на-

вички для використання методів і моделей інтелектуального аналізу даних 

при вирiшеннi задач обробки великих масивів даних; огляд методів, програ-

мних продуктів та різних інструментальних засобів, що використовуються 
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Data Mining. Предмет: основні поняття та визначення інтелектуального ана-

лізу даних; моделі та методи побудови моделей та аналізу залежностей у ве-

ликих масивах даних; сучасні програмні засоби для проектування i розробки 

систем інтелектуального аналізу даних; критерії порівняння моделей i мето-

дів інтелектуального аналізу даних. 

 

Блок Б 

Групова динаміка і комунікації 

Мета: підготовка спеціалістів, які мають фундаментальні знання теорії 

про структуру групи і групових процесів, практичні навички групової роботи 

у колективному створенні програмного забезпечення.  Вміння здобуваються 

під час вивчення професійно-орієнтованих питань й задач. Завдання: ство-

рити робочу групу, розподілити ролі; спланувати графік роботи в групах від-

повідно до життєвого циклу програмного забезпечення; написати вимоги до 

програмного забезпечення; створити ієрархічну структуру робіт розробки 

програми; виконати проект і представити результати. Предмет:  поняття й 

життєвий цикл групи, місце й роль особи у групі, культура груп розробників 

ПЗ, способи колективного пошуку й ухвали рішень, керування конфліктами, 

принципи ефективної комунікації учасників групи, комунікація між групами: 

витягання вимог. 

 

Методи оптимізації 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають фундаментальні теоретичні 

знання і практичні навички з питань постановки та розв’язування оптиміза-

ційних задач засобами дослідження операцій. Завдання: вивчення в система-

тизованій формі та активне засвоєння студентами основних методів 

розв’язування, аналізу та використання задач зі знаходження екстремуму фу-

нкції на множині допустимих варіантів; дослідження прикладних проблем і 

набуття вміння математичного формулювання практичних задач; ознайом-

лення з методами лінійного та нелінійного програмування; розвинення інте-

лекту студентів і формування вмінь аналітичного мислення. Предмет:   мо-

делі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації опера-

цій.  

 

Мова програмування Python 

Мета: Ознайомлення студентів з сучасною скриптовою мовою програ-

мування Python. Надання практичних навичок у написанні консольних про-

грам . Ознайомлення студентів з основними бібліотеками та класами, що 

входять до складу платформи Python. Навчання розробленню графічних 

Python - застосунків за допомогою зазначниї інтегрованих середовищ. Огляд 

Java засобів програмування для баз даних. Завдання: Розглянути сучасні мо-

ви програмування та технології розробки кросплатформових застосунків. 

Показати місце мови Python в ряду технологій та мов програмування для 

кросплатформової роботи. Ознайомити студентів з синтаксисом мови про-

грамування Python. Поглибити навички об’єктно-орієнтованого програму-
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вання й шаблонів проектування у студентів. Розглянути сучасні бібліотеки, 

що розширюють можливості мови Python. Навчити студентів розробляти 

програми на мові Python для роботи з графічним інтерфейсом та базами да-

них. Ознайомлення з засобами написання високо-продуктивних програмних 

систем у Python. Предмет:  Робота програми у віртуальному середовищі , 

етапи обробки Python програм, основні класи й пакети Python. Підтримка 

принципів ООП у Python. Застосування шаблонів проектування у платформі 

Python, Засоби створення кросплатформових графічних застосунків за допо-

могою бібліотек.  

 

Декларативне програмування 

Мета: вивчення студентами  основних підходів до розробки алгоритмів 

розв‘язку задач машинної графіки та засобів їх реалізації. Завдання: надання 

студентам знань основних підходів до задач машинної графіки та засобів їх 

реалізації.; формування початкових умінь самостійного опрацювання мате-

матичної літератури; дослідження прикладних проблем і набуття навичок 

розв’язування певних практичних задач; розвинення інтелекту студентів і 

формування вмінь аналітичного мислення. Предмет:  предикати, правила та 

запити; рекурсивні правила, функції та визначення; списки; функціонали та 

функції обробки функцій; системи символьних обчислень та системи логіч-

ного виводу. 

 

Програмування Інтернету речей 
Мета: формування теоретичних і практичних знань, відповідних умінь і навичок 

застосування цих знань у практичній професійній діяльності у галузі розробки рішень для 

Інтернету речей (Internet of Things –ІоТ). Формування вміння аналізувати та сформулюва-

ти наявної у бізнесі проблеми або проблеми соціальної, які можуть бути вирішені за до-

помогою ІоТ. Навчити студентів розробляти прототипи пристроїв ІоТ, які взаємодіють з 

фізичним світом та підключати їх до мережі. Ознайомити студентів з основами збору, об-

робки та візуалізації даних, які генеруються ІоТ речами. Завдання: оволодіння студента-

ми знаннями щодо основних складових Інтернету речей, отримання навичок створення 

прототипів на основі мікроконтроллерів Arduino, програмування мовою Python для збору 

та збереження даних на міні-комп’ютері Raspberry Pi за допомогою API інтерфейсів, 

відпрацювання отриманих знань як на реальному обладнанні так і на симуляторі Packet 

Tracer. Предмет: аналіз та виявлення проблем, для вирішення яких можуть застосовува-

тися ІоТ, прототипування ІоТ рішень, методи збору, оцінки та візуалізації даних, які 

генерує ІоТ.  

Програмування на мові РНР 

Мета: володіння поняттям і структурою мови програмування РНР; 

сферами використання мови РНР; абеткою мови РНР; середовищем програ-

мування мови РНР; операторами мови РНР; РНР як мови програмування; 

типів даних; змінних.  Завдання: мати уявлення про призначення і 

можливості мови програмування РНР; поняття величин та їхніх типів; син-

таксис мови РНР; працювати з готовою програмою; правильно формувати 

структуру програми; визначати тип даних у прикладах; модифікувати текст 

програми за аналогією. Предмет:методи розробки серверних та клієнтських 

сценаріїв в Web, мова програмування PHP, методи роботи з базами даних в 
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Web, засоби створення та адміністрування баз даних MySQL, технологія роз-

робки систем з взаємодією  -PHP-MySQL, розробка клієнтських та серверних 

сценаріїв в Web. 

Об’єктно-орієнтоване проектування 

Мета: вивчення й практичне освоєння методів і засобів  об’єктно-

орієнтованого прогроектування як однієї з основних перспективних моделей 

програмування, що бурхливо розвиваються і є в наш час базою для створення 

програмних систем і складовою фундаментальною компонентою освіти  про-

граміста-професіонала, а також придбання знань і навичок об’єктно-

орієнтованої реалізації програмних систем. Завдання: формування знань, 

вмінь та навичок, що характерні для методології об’єктно-орієнтованого ана-

лізу та проектування складних програмних систем; засвоєння сучасної 

об’єктно-орієнтованої мови програмування  та сучасної технологічної систе-

ми об’єктно-орієнтованого програмування; отримання практичних навичок 

користування сучасними засобами автоматизації об’єктно-орієнтованого 

проектування; формування у студентів абстрактного об’єктно-орієнтованого 

мислення, яке повинне  допомогти розв’язку прикладних задач, пов’язаних з 

різноманітними галузями знань. Предмет:  парадигма об'єктно-орієнтованого 

проектування, об'єктно-орієнтовані можливості мови програмування, взаємо-

дія об'єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування, об'єктна 

модель предметної області, інструментальні засоби об'єктно-орієнтованого 

проектування. 

 

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

Емпірічні методи програмної інженерії 

Мета: засвоєння принципів застосування емпіричних методів у галузі 

програмної інженерії, підготовка спеціалістів, що мають знання з основ за-

стосування ймовірносно-статистичного апарата, а також навички в розробці 

кількісного та якісного аналізу закономірностей еволюції систем прикладно-

го напряму, що розвиваються в умовах стохастичної невизначеності. За-

вдання: формування у студентів професійних компетенцій, пов'язаних з ви-

користання методів математичної статистики в області програмної інженерії; 

отримання практичних навичок застосування статистичних та емпіричних 

методів в області розробки та експериментального дослідження програмних 

додатків; розвиток умінь, заснованих на отриманих теоретичних знаннях, що 

дозволяють на творчому і репродуктивному рівні застосовувати і створювати 

ефективне ПЗ для вирішення задач обробки інформації. Предмет:   закономі-

рності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їх властивості 

та операції над ними, математичні методи систематизації та використання 

статистичних даних для наукових та практичних висновків.  

 

Обробка експериментальних даних 

Мета: засвоєння принципів застосування  методів обробки експериме-

нтальних даниху галузі програмної інженерії, підготовка спеціалістів, що 
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мають знання  та навички в розробці кількісного та якісного аналізу законо-

мірностей еволюції програмних систем прикладного напряму, що розвива-

ються в умовах стохастичної невизначеності. Завдання: формування у сту-

дентів професійних компетенцій, пов'язаних з використання методів матема-

тичної статистики в області програмної інженерії; отримання практичних на-

вичок застосування статистичних та емпіричних методів в області розробки 

та експериментального дослідження програмних додатків; розвиток умінь, 

заснованих на отриманих теоретичних знаннях, що дозволяють створювати 

ефективне ПЗ для вирішення задач обробки емпіричної інформації. Предмет:   

закономірності випадкових явищ , математичні методи систематизації та ви-

користання статистичних даних для наукових та практичних висновків.  

 

Дискретні структури 

Мета: навчання студентів знанням в області теорії доказів, формальних 

теорій, елементарної теорії чисел, обчислювальної складності, необхідних 

для проектування складних автоматизованих систем, їх аналізу та моделю-

вання процесів в них, розв’язання проблем ідентифікації, оптимізації та тран-

сляції, що виникають при практичному застосуванні формальних мов, а та-

кож навчання технологіям розробки відповідного програмного забезпечення. 

Завдання: оволодіння студентами принципами побудови формальних теорій, 

технологією розробки машинних програм, заснованих на формальних мовах, 

методами доказу, вивчення числень висловлень та предикатів, елементарної 

теорії чисел, обчислювальної складності,  граматик, що транслюють, і атри-

бутних граматик, що транслюють, алгоритмів побудови автоматів за даними 

граматиками для обробки формальних мов з подальшим перетворенням їх в 

автомати, що виконують переклад або трансляцію. Предмет:   мова предика-

тів, принципи побудови формальних теорій, числення висловлень, числення 

предикатів, методи та алгоритми аналізу формальних мов, проектування та 

розробка блоків транслятора та особливості їх реалізації, методи оцінювання 

обчислювальної складності, елементарна теорія чисел.  

 

Побудова трансляторів 

Мета: навчання студентів знанням в області теорії трансляторів, фор-

мальних теорій, необхідних для проектування складних автоматизованих си-

стем, їх аналізу та моделювання процесів в них, розв’язання проблем іденти-

фікації, оптимізації та трансляції, що виникають при практичному застосу-

ванні формальних мов, а також навчання технологіям розробки відповідного 

програмного забезпечення. Завдання: оволодіння студентами принципами 

побудови формальних теорій, технологією розробки машинних програм, за-

снованих на формальних мовах, методами доказу, вивчення числень вислов-

лень та предикатів, граматик, що транслюють, і атрибутних граматик, що 

транслюють, алгоритмів побудови автоматів за даними граматиками для об-

робки формальних мов з подальшим перетворенням їх в автомати, що вико-

нують переклад або трансляцію. Предмет:   мова предикатів, принципи по-

будови формальних теорій, числення висловлень, числення предикатів, мето-
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ди та алгоритми аналізу формальних мов, проектування та розробка блоків 

транслятора та особливості їх реалізації. 

 

Програмування чисельних методів 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання з обчислювальної ма-

тематики, теорії похибок та складності чисельних алгоритмів, а також нави-

ками в розробці прикладного програмного забезпечення, що необхідне для 

вирішення проблем, які виникають в обчислювальній практиці. Завдання: 

вивчення основ теорії точності обчислень та теорії похибок; вивчення питань 

інтерполяції та наближення функцій; вивчення основних методів чисельного 

диференціювання та інтегрування; вивчення основних методів розв’язку не-

лінійних рівнянь з однією змінною; вивчення основних методів розв’язку си-

стем лінійних та нелінійних рівнянь; вивчення основних методів розв’язку 

систем звичайних диференціальних рівнянь з початковими умовами; вивчен-

ня основних методів розв’язку диференціальних рівнянь у частинних змін-

них. Предмет:   наближення функцій; чисельне диференціювання та інтегру-

вання; чисельні методи алгебри; розв’язок звичайних диференціальних рів-

нянь; розв’язок диференціальних рівнянь в частинних похідних; методи од-

новимірної та багатовимірної оптимізації. 

 

Паралельне програмування 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання у галузі створення 

програмного забезпечення для паралельних обчислень, що застосовуються у 

техніці економіці та наукових дослідженнях. Завдання: вивчення основних 

типів програмного забезпечення, що підтримує паралельні  обчислення;  ви-

вчення програмних засобів для виконання високопродуктивних та паралель-

них розрахунків; курс передбачає теоретичну підготовку і практичне вивчен-

ня матеріалу з використанням засобів обчислювальної техніки  Предмет:  

основні програмні засоби для виконання паралельних обчислень;  основні те-

хнології для проведення паралельних обчислень; основні методи організації 

паралельних обчислень; програмні засоби для організації паралельних обчи-

слень;основні засоби для організації паралельних та високопродуктивних до-

сліджень. 

 

Проектний практикум 

Мета: формування загальнокультурних і професійних компетенцій в 

частині виконання проектних робіт по автоматизації і інформатизації прик-

ладних процесів і управлінню проектами інформаційних технологій (ІТ-

проектами) по створенню і експлуатації інформаційних систем . Завдання: 

комплексне використання методології, інструментальних засобів проекту-

вання і супроводу інформаційних систем; виробка навиків управління ІТ-

проектами; вивчення методики проектування інформаційних систем . Пред-

мет: методики проектування інформаційних систем ; склад і вміст докумен-

тації ІТ- проекту; методи управління ризиками ІТ- проекту, виконувати робо-

ти по стадіях ІТ- проекту; застосовувати інструментарій для автоматизації 
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проектних робіт; управляти ходом виконання робіт ІТ- проекту; розробляти 

документацію ІТ- проекту. 

 

Програмування мобільних пристроїв 

Мета: Формування знань про сучасні мобільні платформи, принципи їх 

роботи,  для розроблення бізнес застосунків під цільові платформи. Завдан-

ня: засвоєння основних етапів процесу проектування програмного забезпе-

чення під мобільні пристрої. Вивчення принципів розроблення продуктивних 

інтерфейсів мобільних застосунків. Опанування технологій та інструментів 

проектування мобільних застосунків для сучасних мобільних платформ. 

Огляд заходів та протоколів захисту даних у мобільних пристроях на різних 

платформах. Предмет:  структура мобільної операційної системи, компонен-

ти платформи необхідні для розроблення застосунку, стандартні мови про-

грамування під цільову ОС, інтегровані засоби розроблення й тестування, ро-

згортання мобільних застосунків. 

 

Менеджмент проектів програмного забезпечення 

Мета: навчання студентів основам теорії управління проектами з роз-

робки програмного забезпечення та набуття практичних навичок планування, 

контролю та оптимізації процесів розробки програмного забезпечення. За-

вдання:  засвоїти основні поняття управління проектами, виділяти та класи-

фікувати проекти та задачі управління проектами, застосовувати системні пі-

дходи та методи управління проектами, володіти сучасними прикладними за-

собами підтримки управління проектами. Завдання: оволодіння студентами 

понять  проекту, програми, портфелю, життєвого циклу проекту, фаз проек-

ту, моделей управління проектом, процесів управління проектом. Предмет:  

принципи організації управління проектами та їх особливості по відношенню 

до управління розробкою програмного забезпечення, процеси менеджменту 

проектів та їх застосування до управління проектами розробки програмного 

забезпечення.  

 

Колективна розробка програмних продуктів 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання з керівництва проект-

ними групами для розробки сучасного програмного забезпечення, уміння пі-

дібрати, організувати та керувати персоналом,  рекламувати програмні про-

дукти замовникам. Завдання: вивчення основних факторів, що впливають на 

розробку програмного забезпечення; аналіз факторів, що впливають працез-

датність розробників; вивчення основних стандартів оцінки рівня розвитку 

персоналу; вивчення сучасних технологій колективної розробки програмних 

продуктів. Предмет: основні фактори, що сприяють успішній розробці про-

грамного забезпечення; стандарти для оцінок рівня розвитку персона-

лу;основні технології колективної розробки програмного забезпечення; 

принципи організації та керування колективом розробників ПЗ; про основні 

сучасні технології розробки програмного забезпечення.  
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5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верхо-

вної Ради. – 2014. – № 37, 38.  

2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти».  

4. Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запро-

вадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється пі-
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obgovorennya-2016.html).  

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
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