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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 стру-

ктурного підрозділу 

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 

Магістр  

магістр з інженерії програмного забезпечення 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна «Інженерія програмного за-

безпечення» підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня за галуззю знань 12 

«Інформаційні технології» зі спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

 

 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 5 місяців 

Наявність акредита-

ції  

Так - сертифікат про акредитацію спеціальності 

серія АЕ № 636485 термін дії до 1.07.2019 р. 

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

QF-LLL – 7 рівень 

Передумови  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

 освітно-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 

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 
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для вирішення 

комплексних задач в галузі інженерії програмного забезпечення та підготу-

вати до проведення наукової, дослідницько-інноваційної діяльності з пода-

льшим впровадженням отриманих результатів.  

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 пробного 

забезпечення; визначення техніко-економічних 

показників; планування та проведення наукових 

досліджень з метою вдосконалення технологіч-

них процесів в галузі інформаційних технологій. 

Основний фокус освіт-

ньої програми та спеціа-

лізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
інженерії програмного забезпечення з можливіс-
тю набуття необхідних дослідницьких навиків для 
наукової кар’єри.  

Ключові слова: інформаційні, обчислювальні та 

автоматизовані системи керування, обчислюва-

льні комплекси, інтелектуальні системи керу-

вання, програмне забезпечення. 

Особливості програми Освітньо-професійна програма (90 кредитів) 

включає навчальні дисципліни, що поглиблю-

ють дослідницькі компетентності та знання спе-

ціальних розділів фундаментальних та профе-

сійно-орієнтованих дисциплін. Передбачає залу-

чення до викладання дисциплін та проведення 

інтерактивних лекцій докторів наук зі значним 

досвідом науково-педагогічної роботи, а також 

практичним досвідом роботи на  підприємствах - 

розробниках програмного забезпечення. 

Формує магістрів в галузі  інженерії програмно-

го забезпечення з новим перспективним спосо-

бом мислення, здатних не лише застосовувати 

засвоєні знання, але й генерувати нові на базі 

сучасних досягнень науки, а також здатних за-

йматися науково-дослідницькою діяльністю, ви-

рішуючи складні проблеми в галузі науки. 

 

 



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 , науко-

вого співробітника, викладача ВНЗ. 

 За Національним класифікатором України ДК 

003:2010 «Класифікатор професій» випускники 

можуть займати посади: 

213 Професіонали в галузі обчислень 

(комп'ютеризації):  

2131.1 Науковий співробітник (обчислювальні 

системи)  

2131.1 Науковий співробітник-консультант 

(обчислювальні системи)  

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 

мультимедіа  

2131.2 Інженер з автоматизованих систем керу-

вання виробництвом  

2131.2 Інженер з комп'ютерних систем  

2131.2 Інженер з програмного забезпечення 

комп'ютерів  

2131.2 Інженер-дослідник з комп'ютеризованих 

систем та автоматики  

2131.2 Конструктор комп'ютерних систем  

2132.1 Молодший науковий співробітник (програ-

мування)  

2132.1 Науковий співробітник (програмування)  

2132.1 Науковий співробітник-консультант (про-

грамування)  



2132.2 Інженер-програміст  

2132.2 Програміст (база даних)  

2132.2 Програміст прикладний  

2132.2 Програміст системний  

2139.1 Молодший науковий співробітник (галузь 

обчислень)  

2139.1 Науковий співробітник (галузь обчислень)  

2139.1 Науковий співробітник-консультант (галузь 

обчислень)  

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  

2310.2 – викладач вищого навчального закладу;  

2320 – викладач професійного навчально-

виховного закладу. 

 

Подальше навчання Магістри з науковим хистом за рекомендацією ка-

федри мають можливість продовжити навчання в 

аспірантурі за програмою третього рівня FQ-

EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. Стажуван-

ня як у вітчизняних, так і в зарубіжних універси-

тетах 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 магістранту обира-

ти предмети та організовувати час. Лекції, лабора-

торні роботи, семінари,практичні заняття в малих 

групах, самостійна робота на основі підручників 

та конспектів, консультації із викладачами. Під 

час першого року навчання магістрант обирає на-

прям дослідження. Впродовж другого року більшу 

частину часу присвячує написанню кваліфікацій-

ної випускної роботи магістра, яку презентує та 

захищає перед екзаменаційною комісією. 

 



Оцінювання Письмові та усні екзамени, практичні та лаборато-

рні звіти, презентації, вхідний, поточний, семест-

ровий контроль, захист кваліфікаційної роботи. 

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 

рівня 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 

області ІТ  

-здатність розробляти заходи щодо захисту програм-

ного забезпечення від не санкціонованого доступу ; 

-уміти визначати можливі напрямки подальшої дія-

льності фірми, спрямовані на збільшення прибутку;  

-уміти визначати економічну доцільність розробки 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; 

- застосовувати сучасні технології розробки Web-застосунків. 

- використовувати алгебраїчні та асимптотико - групові методи при 

розробці та створенні обчислювальних систем. 

- розраховувати та оцінювати техніко-економічні показники вироб-

ництва; 

- будувати складні графічні об’єкти при розробці програмного за-

безпечення 

- використовувати спеціалізоване програмне та апаратне забезпе-

чення при проектуванні високо продуктивного  програмного забез-

печення; 

-планувати та здійснювати наукові дослідження з метою вдоскона-

лення технологічних процесів розробки програмного забезпечення; 



- розробляти і вибирати програми навчання користувачів програм-

ного забезпечення;  

- проводити навчання користувачів інформаційних систем за склад-

ними програмами навчання.  

- організувати творчу діяльність,  роботу над статтями та доповідя-

ми, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування 

дослідження у сфері інформаційних технологій;  
- проводити дослідження щодо підвищення їх ефективності, органі-

зовувати самоперевірку відповідності матеріалів кваліфікаційної 

випускної роботи магістра  встановленим вимогам; 
- планувати та управляти часом підготовки наукового  дослідження, 

формулювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження;  
- формувати структуру і розробляти технологічну карту досліджен-

ня, створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість 

яких відповідає національному та світовому рівням; 
- демонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, 

економічному, соціальному і екологічному контексті 
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпе-

чення 

100% 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 підсу-

мкового конт-

ролю 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Іноземна мова за про-

фесійним спрямуван-

ням 

4 120 48 72 залік 

 Разом 4 120 48 72  

 1.2 Цикл професійної підготовки 

2 Комп'ютерне 

моделювання 

економічних задач 

4 120 36 84 

 

іспит 

3 Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 
3 90 36 54 

залік 

4 Методи захисту 

інформації в 

комп’ютерних системах 

4 120 36 84 

 

іспит 

Разом 11 330 108 222  

1.3 Практична підготовка 

5 Переддипломна прак-

тика 
6 180  180 

Диф. 

залік 

Разом 6 180  180  

1.4 Підсумкова атестація 

6 Підготовка кваліфіка-

ційної  роботи  
22,5 675  675 

 

7 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

Разом 24 720  720  

Разом з обов'язкових 

компонент 
45 1350 156 1194 

 



2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

8 

Навчальні тренінги з 

інженерії програмного 

забезпечення 

3 90 24 66 

 

іспит 

9 
Інтелектуальна 

власність 
1 30 12 18 

залік 

10 
Філософські проблеми 

наукового пізнання 
1 30 12 18 

залік 

Разом 5 150 48 102  

2.2 Цикл  професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

11 
Курсова науково-

дослідна робота 
16 480  480 залік 

Разом 16 480  480  

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

12 

Програмне 

забезпечення 

високопродуктивних 

обчислень 

3 90 24 66 

 

залік 

 

Програмне 

забезпечення 

математичних 

розрахунків 

    

 

13 
Технології створення 

Web-застосунків 
4 120 36 84 

іспит 

 
Програмування 

Інтернету речей 
     120 36 84 

екзамен 

14 

Комп'ютерна 

обчислювальна 

геометрія 

4 120 36 84 

іспит 

 
Сучасні комп'ютерні 

графічні  системи 
    

 

15 
Нейрокомп'ютерні 

системи 
4 120 36 84 

іспит 

 Машинне навчання      

 Разом 15 450 132 318  

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

16 
Динаміка колісних 

роботів  
5 150 48 102 

іспит 

 

  

Інтелектуальний аналіз 

даних 

 

     



17 
Асимптотичні методи 

стійкості систем 
4 120 48 72 

залік 

 

 
Асимптотико-груповий 

аналіз 
    

 

Разом 9 270 96 174  

Разом з вибіркових 

компонент 
45 1350 276 1074  

Разом з циклу компонент 

загальної підготовки 
9 270 96 174  

Разом з циклу компонент 

професійної підготовки 
51 1530 336 1194  

РАЗОМ 90 2700 432 2268  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 



Структурно-логічна схема підготовки магістрів за ОПП «Інженерія програмного забезпечення»  

зі спеціальності  121 «Інженерія програмного забезпечення»   

 
 1 КУРС                                                                                                              2 КУРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Асимптотичні 

методи стійкості 

систем 

4 кредити 
  

                                                                                                                                              
 
 

                 30 кредитів                                                                                    30 кредитів 
    30 кредитів 
30 кредитів 

                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 кредитів 

Технології створення Web-

застосунків 

4 кредити  

Програмне забезпечення 

високопродуктивних об-

числень 3 кредити 

Комп'ютерне моделювання 

економічних задач 

4 кредити 

Методи захисту інформації 

в комп'ютерних системах 4 

кредити 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

4 (2+2) кредити 

Навчальні тренінги з інже-

нерії програмного забезпе-

чення 

3 кредитів 

Курсова науково-дослідна робота 

16 (7+9) кредитів 

Інтелектуальна власність 

1 кредит 

Охорона праці в галузі  

та цивільний захист 

3 кредити 
 

Філософські проблеми 

наукового пізнання  

1 кредит 

Комп'ютерна обчислюваль-

на геометрія  

4 кредити 

Переддипломна практика 

практика 

6 кредитів  

Підготовка кваліфікаційної  

роботи 

22,5 кредитів  

Підсумкова атестація  

1,5 кредитів  

Динаміка коліс-

них роботів  

 5 кредити 

 

Нейрокомп’ютерні 

системи 

4 кредити 
 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації здо-

бувачів вищої освіти 

Кваліфікаційна   робота  із захистом в  екзамена-

ційній комісії 

Вимоги до кваліфіка-

ційної  роботи  

Кваліфікаційна   робота  має передбачити розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практич-

ної проблеми у галузі інженерії програмного за-

безпечення, що передбачає проведення  досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується не-

визначеністю умов і вимог. 

Виконання кваліфікаційної  роботи  має за мету:  

- систематизувати, закріпити та розширити теорети-

чні знання та практичні навички зі спеціальності, ро-

звинути творчі здібності та вміння магістра повною 

мірою застосувати свої знання для вирішення науко-

во-технічних, проектних і організаційно-

економічних задач в галузі інформаційних техноло-

гій;  

- 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. 

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

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, 
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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. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

Комп'ютерне моделювання економічних задач 

Мета:  Загальна теорія лінійних статичних рівнянь Леонтьєва. Загальна 

теорія лінійних динамічних рівнянь Леонтьєва. Нелінійні узагальнення ста-

тичних рівнянь. Нелінійні узагальнення динамічних рівнянь. Метою викла-

дання дисципліни є глибоке ознайомлення на професійному рівні з систем-

ним підходом до аналізу функціонування складних економічних систем. За-

вдання: навчити студентів вільно використовувати системні методи під час 

проектування чи вивчення комп’ютерних та інформаційних систем. Пред-

мет: сучасні аналітичні методи дослідження математичних моделей економі-

чних систем; сучасні чисельні методи дослідження математичних моделей 

економічних систем;основні характеристики економічних систем за допомо-

гою математичних моделей; прогнозувати поведінку економічних систем в 

умовах стабільного функціонування; прогнозувати поведінку економічних 

систем в умовах нестабільного функціонування. 

Охорона праці в галузі та цивільний захист 
Мета:  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для за-

безпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково- технічного прогресу та міжнародно-

го досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 

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

ній галузі. Завдання: формування активної життєвої позиції щодо реалізації 

принципу пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до резуль-

татів виробничої діяльності. Вироблення знань та  вмінь порядку створення, 

функціонування системи управління охороною праці в галузі та на підприєм-

ствах, оцінки умов праці, визначення першочергових заходів і засобів поліп-

шення стану безпеки та охорони праці, визначення та реалізації напрямів 

профілактики виробничого травматизму, організації системи пожежного за-

хисту на підприємстві.. Предмет: дисципліни: правове забезпечення заходів 

щодо охорони праці фахівців в галузі;особливості розвитку професійно зумо-

влених захворювань фахівців;санітарно-гігієнічна характеристика виробни-
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чих факторів середовища та трудового процесу;вимоги техніки безпеки та 

електробезпеки при проектуванні і експлуатації обладнання хімічної промис-

ловості;вимоги вибухопожежної безпеки;атестація робочих місць. 

Методи захисту інформації в комп’ютерних системах 

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

тографії та захисту інформації, необхідними для ефективного захисту інфор-

мації, що передається віддаленим користувачам, а також навичками розробки 

програмного забезпечення інформаційних систем, заснованого на криптогра-

фічних методах. Завдання: результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати типи кодових систем, критерії їх визначення та основні характеристи-

ки;алгоритми побудови кодових систем;методи і алгоритми шифрування ін-

формації;криптографічні протоколи, їх типи та основні характеристи-

ки;технологію розробки криптографічних протоколів та особливості їх реалі-

зації;методи та алгоритми ідентифікації та аутентифікації;алгоритми шифру-

вання даних та перевірки цілісності переданих віддаленим користувачам да-

них. Предмет: тип кодової системи; алгоритми побудови кодових сис-

тем;алгоритми шифрування до будь-якої інформації; криптографічні прото-

коли; виконувати ідентифікацію та аутентифікацію; з  технологію розробки 

криптографічних протоколів; за допомогою побудованих криптографічних 

засобів виконувати захищений інформаційний обмін. Набуті знання та нави-

чки з дисципліни “Теоретичні основи побудови трансляторів” будуть викори-

стані студентам під час виконання дипломної роботи та подальшого викори-

стання набутих знань у будь-якому інформаційному обміні з віддаленими ко-

ристувачами при роботі на виробництві чи в комерційних фірмах. 

 

1.3 Практична підготовка 

Переддипломна практика 

Мета:  підготовка здобувачами вищої освіти індивідуального завдання 

з усебічного вивчення конкретної проблеми інженерії програмного забезпе-

чення,  збір практичних та статистичних матеріалів для виконання кваліфіка-

ційної випускної роботи. Переддипломна практика – завершальний етап у пі-

дготовці висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційних технологій. 

Проходження переддипломної практики забезпечує перевірку теоретичних 

знань, отриманих студентами в період навчання у вищому навчальному за-

кладі, їх закріплення, а також освоєння практичних навичок у сфері профе-

сійної діяльності. Завдання: поглиблення та закріплення набутих теоретич-

них знань з дисциплін професійної підготовки; формування у майбутніх фа-

хівців компетентностей в сфері інформаційних технологій; систематичне 

оновлення та творче застосування набутих знань у практичній діяльності при 

вирішенні завдань. 

1.4 Підсумкова атестація 

Підготовка кваліфікаційної  роботи  

Мета виконання кваліфікаційної  роботи  як методу оцінювання  якості 

підготовки – визначення рівня підготовленості здобувача вищої освіти до ро-

зв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальне-
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ного об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і 

практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання. Завдан-

ня:  кваліфікаційна робота  забезпечує;  систематизацію, закріплення, роз-

ширення та застосування знань здобувача вищої освіти під час виконання 

конкретних науково-дослідних і прикладних завдань;  розвиток навичок са-

мостійної роботи;  оволодіння методикою дослідження при вирішенні нау-

кових та прикладних проблем. Предмет: розв'язання комплексу наукових і 

прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі 

застосування системи теоретичних знань і практичних навичок для вирішен-

ня конкретних завдань щодо вдосконалення управління та адміністрування в 

організаціях , ініціювання до впровадження інновацій відповідно до узагаль-

неного об'єкту діяльності магістра. 

 

2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

 

Навчальні тренінги з інженерії програмного забезпечення 

Мета:  підготовка фахівців, які мають знання з основ викладання 

технічних, зокрема ІТ- дисциплін. Окрім того, дисципліна має за мету 

підготувати студентів до такої діяльності на виробництві, що передбачає 

педагогічні навички, а саме зробити технічну доповідь, рекламувати 

програмні комплекси на виставках, проводити тренінги з нових технологій у 

тренінговому центрі компанії. Завдання: вивчення основних положень інже-

нерної педагогіки; аналіз факторів, що впливають на процес навчання; розви-

ток здібностей, необхідних для впевненого виступу перед аудиторі-

єю;підготовка до самостійного створення дидактичного проекту заняття; ви-

вчення психологічних і соціологічних аспектів викладання технічних дисци-

плін. Вивчення курсу передбачає теоретичну підготовку і практичне вивчен-

ня матеріалу з підготовкою доповіді або навчального заняття за тематикою 

дипломної роботи студента. При розробці курсу використовувалися матеріа-

ли Міжнародного співтовариства викладачів інженерних дисциплін. Пред-

мет: основні фактори, що впливають на процес навчання;масштаби вимірю-

вання результату навчання; прийоми структурування навчального матеріалу; 

психологічні і соціологічні аспекти викладання технічних дисциплін; педаго-

гічні прийоми проти стомленості; педагогічні заходи проти забування;  дида-

ктичний проект заняття з технічної дисципліни; проектувати оперативні і ро-

бочі цілі навчання; проектувати зміст освіти і навчання; проектувати учбову 

діяльність. Набуті студентами знання та навички з дисципліни  «Навчальні 

тренінги з програмної інженерії» будуть необхідні їм під час:захисту дипло-

мної роботи;роботи викладачем у ВНЗ’роботи викладачем у тренінговому 

технічному центрі;підготовки доповідей на наукові конференції. 
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Інтелектуальна власність  

Мета: надбання студентами знань системи інтелектуальної власності і, 

зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній ді-

яльності, методологічних основ створення об'єктів промислової власності і 

інженерної психології, міжнародного співробітництва у галузі інтелектуаль-

ної власності, захисту патентних прав, авторського права та суміжних прав, а 

також системи патентної інформації. Завдання: вміння застосовувати на 

практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науко-

во-технічних досягнень та творчої продукції, провести патентні дослідження 

в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший об'єкт про-

мислової власності, заявку на об'єкт авторського права, зокрема на комп'юте-

рні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю, використати 

патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, 

проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з метою ство-

рення конкурентоспроможної продукції; навичок роботи з нормативно-

правовими документами, патентною документацією, в оформленні матеріалів 

заявки на об'єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, знак для товарів та послуг, топографія інтегральної мік-

росхеми, твори науки, літератури і мистецтва тощо), а також ліцензійного до-

говору на передачу права або використання об’єкту права інтелектуальної 

власності. Предмет: система правових відносин щодо регулювання прав ін-

телектуальної власності майнових та особистих немайнових прав авторів, пі-

дстави їх виникнення та здійснення. 

Філософські проблеми наукового пізнання 

 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 магістрантам основні методоло-

гічні прийоми та підходи у формуванні основ наукових досліджень. Завдан-

ня: реконструювати пізнавальні методи, категоріальні схеми, – працювати з 

науковими матеріалами у напрямку їх узагальнення і філософської інтерпре-

тації, – застосовувати у науковій діяльності категоріальний апарат філософії, 

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

інструментів. Предмет: філософські засади виробництва знання в науці, осо-

бливості наукового пізнання та наукового знання, види дослідження та види 

знання, норми і методи наукової раціональності. 

 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

Курсова науково-дослідна робота 

Мета: ознайомлення студентів з особливістю наукових знань, з мето-

дами проведення наукових досліджень і основними прийомами вирішення 

науково-технічних завдань на користь розвитку раціонального творчого мис-

лення і організації оптимальної розумової діяльності. Завдання: надбання 
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навичок використання теорії планування наукових досліджень, вибору моде-

лі об’єкту досліджень, доведення її адекватності, організації планування нау-

кових досліджень, оцінки ефективності науково-дослідних робіт, аналізу і 

оформленню результатів науково-дослідної роботи. Предмет: система нау-

кового знання, моделі досліджень, форми наукового знання, наукові дослі-

дження. 

 

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Програмне забезпечення високопродуктивних обчислень 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання у галузі створення 

програмного забезпечення для високопродуктивних обчислень, що застосо-

вуються у техніці економіці та наукових дослідженнях. Завдання: вивчення 

основних типів програмного забезпечення, що підтримує високопродуктивні  

обчислення;  вивчення прогамних засобів для виконання високопродуктив-

них та паралельних розрахунків; курс передбачає теоретичну підготовку і 

практичне вивчення матеріалу з використанням засобів обчислювальної тех-

ніки  Предмет:  основні програмні засоби для виконання високопродуктив-

них обчислень;  основні технології для проведення високопродуктивних об-

числень; основні методи організації паралельних обчислень; програмні засо-

би для організації паралельних обчислень;основні засоби для організації па-

ралельних та високопродуктивних досліджень. 

Програмне забезпечення математичних розрахунків 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання у галузі створення 

програмного забезпечення для математичних розрахунків, що застосовують-

ся у техніці економіці та наукових дослідженнях. Завдання: вивчення основ-

них типів програмного забезпечення, що підтримує математичні розрахунки 

та символьні обчислення; ознайомлення основними програмними засобами 

сучасних аналітичних обчислень; вивчення сучасних програмних засобів, які 

підтримують чисельні розрахунки; вивчення прогамних засобів для виконан-

ня паралельних розрахунків; курс передбачає теоретичну підготовку і прак-

тичне вивчення матеріалу з використанням засобів обчислювальної техніки  

Предмет:   основні програмні засоби для виконання аналітичних досліджень 

з допомогою комп’ютера; засоби проведення чисельних розрахунків; про ос-

новні технології для проведення чисельних розрахунків; основні методи ор-

ганізації паралельних обчислень; програмні засоби для аналітичних дослі-

джень ; програмні засоби для організації паралельних обчислень; сучасне 

програмне забезпечення у проведенні аналітичних досліджень;  основні засо-

би для організації паралельних  досліджень. 

Технології створення Web – за стосунків 

 Мета:  поглиблене вивчення моделей web-застосунків на основі плат-

форми .NET: ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, ASP.NET AJAX, web-

сервісів, WCF Services, WCF Data Services, Open Data Protocol (OData), підго-

товка спеціалістів, що мають знання у галузі сучасних web-технологій, а та-

кож навички в розробці якісного програмного забезпечення для web. За-

вдання: навчальна дисципліна продовжує професійну підготовку студента і 
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базується на знаннях,  отриманих при вивченні дисциплін професійного цик-

лу; набуті студентами знання та навички з дисципліни  будуть необхідні їм 

під час  переддипломної практики, при написанні випускних кваліфікаційних 

(дипломних, магістерських) робіт, у подальшій професійній діяльності. Пре-

дмет: архітектуру платформи .NET;методологію об'єктно-орієнтованого ана-

лізу, проектування та програмування;теоретичні основи технології ASP.NET 

Web Forms; теоретичні основи технології ASP.NET MVC;технологію об'єкт-

но-реляційного відображення ORM;теоретичну основу AJAX;технології роз-

робки розподілених застосунків;REST стиль побудови архітектури розподі-

лених застосунків;теоретичні основи технології WCF Services, WCF Data 

Services;web-протокол на основі ресурсів Open Data Protocol (OData).  

 

Програмування Інтернету речей 

Мета: формування теоретичних і практичних знань, відповідних умінь 

і навичок застосування цих знань у практичній професійній діяльності у га-

лузі розробки рішень для Інтернету речей (Internet of Things –ІоТ). Форму-

вання вміння аналізувати та сформулювати наявної у бізнесі проблеми або 

проблеми соціальної, які можуть бути вирішені за допомогою ІоТ. Навчити 

студентів розробляти прототипи пристроїв ІоТ, які взаємодіють з фізичним 

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

обробки та візуалізації даних, які генеруються ІоТ речами. Завдання: 

оволодіння студентами 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 

застосовуватися ІоТ, прототипування ІоТ рішень, методи збору, оцінки та 

візуалізації даних, які генерує ІоТ.  

Комп’ютерна обчислювальна геометрія 
Мета: вивчення студентами основних методів вирішення задач обчис-

лювальної геометрії і їх практичної реалізації; постановку основних задач 

обчислювальної геометрії; сферу застосування задач обчислювальної геомет-

рії;спеціальні структури даних обчислювальної геометрії;підходи і методи 

рішення цих задач і їх програмної реалізації. Завдання: навчити будувати 

криві і поверхні з заданими властивостям;приводити інженерні і економічні 

задачі до задач обчислювальної геометрії; реалізовувати регіональний пошук 

,розв’язувати  задачі на близькість, будувати і застосовувати опуклі оболонки 

множини точок. Предмет: обчислювальна геометрія; інтерактивні графічні 

системи;   аналітичних дослідження графічних систем. 

 

Сучасні комп'ютерні графічні  системи 

Мета: вивчення студентами основних методів побудови сучасних гра-

фічних комп’ютерних систем і їх практичної реалізації; постановку основних 

задач графічних систем; сферу застосування графічних систем; спеціальне 
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програмне забезпечення для вирішення задач комп’ютерної графіки; методи 

їх програмної реалізації. Завдання: навчити будувати комп’ютерні графічні 

системи; приводити інженерні і економічні задачі до задач комп’ютерної 

графіки; реалізовувати регіональний пошук ,розв’язувати  задачі на близь-

кість, будувати і застосовувати опуклі оболонки множини точок. Предмет: 

графічні комп’ютерні системи; інтерактивні графічні системи;   аналітичних 

дослідження графічних систем; програмне забезпечення графічних систем. 

Нейрокомп'ютерні системи 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання у галузі створення 

програмного забезпечення інтелектуальних систем, що ґрунтуються на ней-

рокомп’ютерних мережах; компоненти архітектур нейрокомп’ютерних ме-

реж;  методи навчання нейрокомп’ютерних мереж; області застосування ней-

рокомп’ютерних мереж. Завдання: вивчення принципів дії нейро-

комп’ютерних мереж; ознайомлення основними архітектурами нейро-

комп’ютерних мереж; вивчення механізмів реалізації та навчання основних 

типів нейрокомп’ютерних мереж; вивчення специфіки роботи та застосувань 

нейрокомп’ютерних мереж;  навчити застосовувати на практиці нейромере-

жні підходи вирішення проблем; створювати нейромережі відповідної архі-

тектури. Предмет: походження та принципи дії нейрокомп’ютерних мереж; 

основні архітектури нейрокомп’ютерних мереж; засоби створення нейро-

комп’ютерних мереж;  основні методи навчання нейрокомп’ютерних мереж;  

основні області використання нейрокомп’ютерних мереж.  

Машинне навчання 

Мета: засвоєння методів машинного навчання; програмна реалізація 

машинного навчання; створення та використання інтелектуальних систем з 

машинним навчанням. Завдання:  вивчення основних методів машинного 

навчання; навчання з учителем (кероване навчання, англ. supervised learning); 

навчання без учителя (спонтанне навчання, англ. unsupervised learning); на-

вчання з підкріпленням(англ. reinforcement learning); напівавтоматичне на-

вчання (англ. semi-supervised learning); трансдукція (англ. transduction). Пре-

дмет: навчання дерев рішень; навчання асоціативних правил; штучні 

нейронні мережі; глибинне навчання, індуктивне логічне програмування, 

метод опорних векторів, кластерування; баєсові мережі; навчання з 

підкріпленням. 

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

Динаміка колісних роботів   

Мета: формування теоретичних і практичних знань, відповідних умінь і 

навичок застосування цих знань у практичній професійній діяльності у галузі 

моделювання  динаміки  мобільних роботів; ознайомлення студентів з основа-

ми  фундаментальних підходів  механіки систем до побудови відповідних  

математичних моделей, чисельних та аналітичних методів розв’язування за-

дач, пов’язаних з динамікою руху колісних роботів, стійкості руху та визна-

чення динамічних характеристик коливальних процесів; практичної реаліза-
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ції  підходів і методів у вигляді обчислювальних програмних засобів. Зав-
дання: побудова математичних моделей мобільних роботів (математична по-

становка задач); розробка методів розв'язання задач динаміки колісних 

екіпажів; аналіз та механічна інтерпретація отриманих розв'язків, розробка на 

їх основі практичних рекомендацій. використовувати сучасне програмне за-

безпечення  для математичного моделювання процесів. Предмет: 

математичні моделі; мобільні роботи; динамічні характеристики. 

Інтелектуальний аналіз даних 

Мета: підготовка спеціалістів, що мають знання з проектування та 

створення програмного забезпечення, що підтримує діяльність 

інформаційних та інтелектуальних систем різного призначення. Завдання: 
вивчення технологій створення OLAP – систем для аналізу даних; викори-

стання технологій Data Mining Для автоматизації процесу інтелектуального 

аналізу даних; вивчення та реалізація основних методів побудови докумен-

тальних інформаційно - пошукових систем; вивчення основних методів про-

ектування та створення сучасних інформаційних систем; Вивчення курсу 

передбачає теоретичну підготовку і практичне вивчення матеріалу з викори-

станням засобів обчислювальної техніки .Предмет: основні положення 

технології OLAP; основні положення технології  Data Mining; основні методи 

побудови документальних інформаційно - пошукових систем; основні мето-

ди проектування та створення сучасних інформаційних систем 

Асимптотичні методи стійкості систем 

Мета: вивчення загальних законів, яким підпорядковуються взаємодії 

між тілами, а також оволодіння основними алгоритмами дослідження стійкос-

ті динамічних систем. На даній основі стає можливим побудова і дослідження 

механіко-математичних моделей, що адекватно описують різноманітні приро-

дні явища. Крім цього, при вивченні дослідження стійкості виробляються на-

вички практичного використання методів, призначених для математичної фо-

рмалізації дослідження стійкості систем твердих тіл і для вирішення теоретич-

них і прикладних завдань робототехніки (включаючи методи побудови про-

грамного руху роботів, оптимізації алгоритмів і управління поведінкою робо-

тами). Завдання: вивчення методів теорії стійкості і стабілізації руху та мате-

матичного апарату, що лежить в основі даних методів (включаючи отримання 

необхідних відомостей із загальної та лінійної алгебри та теорії диференціаль-

них рівнянь); оволодіння найважливішими методами вирішення прикладних 

завдань в області комп'ютерного моделювання робототехнічних систем, вклю-

чаючи методи теорії стійкості і стабілізації руху; формування стійких навичок 

щодо застосування методів теорії стійкості і стабілізації руху при вирішенні 

робототехнічних задач, включаючи методи побудови програмного руху робо-

тів, оптимізації алгоритмів і управління поведінкою робота. Предмет:  стій-

кість систем твердих тіл;  методи побудови програмного руху роботів; оптимі-

зації алгоритмів; управління поведінкою роботами. 

Асимптотико-груповий аналіз 

Мета: глибоке ознайомлення програмістів з сучасними теоретичними 

основами програмування; створювати нові типи даних засобами ООП; засто-
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совувати асимптотичний підхід при використанні методу груп перетворень 

до розв’язання алгебраїчних рівнянь; застосовувати асимптотичнийпідхід 

при використанні методу груп перетворень до розв’язання диференціальних 

рівнянь.  Завдання: навчити студентів найбільш фундаментальним принци-

пам побудови програм. створювати нові типи даних засобами ООП; застосо-

вувати об’єктно-орієнтований підхід при використанні методу груп перетво-

рень до розв’язання алгебраїчних рівнянь; застосовувати об’єктно-

орієнтований підхід при використанні методу груп перетворень до 

розв’язання диференціальних рівнянь.  Предмет:  сучасні асимптотичні ме-

тодів побудови алгебраїчних структур з метою застосування таких же мето-

дів при побудові класів у програмуванні; застосування загальних принципів 

об’єктно-орієнтованого програмування при вирішенні математичних і меха-

нічних задач; зв’язок певних теоретичних питань асимптотичних методів аб-

страктної алгебри;  технології створення нових типів даних засобами ООП; 

про можливості застосування асимптотичного підходу при використанні ме-

тоду груп перетворень до розв’язання практичних задач.  
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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-

дготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.  

5. Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 Про Умови прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : 

проект [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України. – К. – Режим до-

ступу: (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/gromadske- 

obgovorennya-2016.html).  

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

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (по-

станова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови прова-

дження освітньої діяльності закладів освіти».  

  

6. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. ESG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ihed. 

org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf  

2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf  

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-tramm

g-2013.pdf  

4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. - Режим до-

ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

5. Закон України від 10.12.2015 № № 889-VIII «Про державну службу» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. 

gov.ua/laws/show/889-19  

6. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2017 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/res /spravochniki/ 

klassifikprofessiy.aspx  

7.  Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства 

http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazkizgromadskistyu/gromadske
http://ihed/
http://zakon5.rada/
http://buhgalter911.com/res%20/spravochniki/
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освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://mon.gov.ua/  

8. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF  

9. Области образования и профессиональной подготовки 2013 

(МСКО-О 2013): Сопроводительное руководство к Международной стандар-

тной классификации образования 2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 

2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-tra

ining-2014-rus.pdf.  

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 

«Про затвердження національної рамки кваліфікацій» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-u.  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійс-

нюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-m  

12. Про затвердження зміни до національного класифікатора України 

ДК 003-2010: наказ Міністерства економічного розвитку України від 
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