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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення є 

нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці фа-

хових молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення  та розро-

блена згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту» та Стандар-

том фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр з галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 

121 Інженерія програмного забезпечення (затверджений і введений в дію на-

казом Міністерства освіти і науки України від 21.09.2021 р. № 1006). 

 

 

1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  - 2020 рік 

 

2. ВНЕСЕНО ЗМІНИ – 2021рік 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА  ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом директора 

Новокаховського приладобудівного фахового коледжу від 23.09.2021 

№152 

 

3. РОБОЧА  ГРУПА  НОВОКАХОВСЬКОГО ПРИЛАДОБУДІВ-

НОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ: 

БАШИНА Світлана Федорівна, заступник директора з навчальної робо-

ти Новокаховcького приладобудівного фахового коледжу, викладач вищої ква-

ліфікаційної категорії, викладач- методист; 

БІЛЯЄВА Галина Миколаївна, завідувач відділенням програмної інже-

нерії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист; 

ПОЛІБІНА Катерина Вячеславівна, голова циклової комісії програ-

мної інженерії, викладач першої кваліфікаційної категорії. 
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1 Профіль освітньої програми  Інженерія програмного 

забезпечення за спеціальністю 121 Інженерія програмного 

забезпечення.  

Загальна характеристика 
 

Освітньо-

професійний сту-

пінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення 

Форма здобуття 

освіти 

- денна, заочна, дистанційна, мережева; 

- на робочому місці (на виробництві); 

дуальна. 

Освітня   кваліфі-

кація 

Фаховий молодший бакалавр    

з інженерії програмного забезпечення  

Кваліфікація в ди-

пломі 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 

бакалавр. 

Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпе-

чення. 

Освітньо-професійна програма – Інженерія програм-

ного забезпечення. 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: програмне забезпечення, процеси, 

інструментальні засоби та ресурси  для  його розроб-

ки. 

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати типові задачі, пов’язані з розробкою, су-

проводом та забезпеченням якості програмного забез-

печення. 

Теоретичний зміст предметної області: базові мате-

матичні, інформаційні, фізичні, економічні положен-

ня щодо створення та супроводу програмного забез-

печення та його якості.  

Методи, методики та технології:  

- методи та технології створення програмного забезпе-

чення;  

- методи та технології збирання, обробки, аналізу та  

інтерпретації інформації щодо створення програмного 

забезпечення. 

Інструменти та обладнання: програмно-апаратні та 

інструментальні засоби розробки, супроводу та  екс-

плуатації програмних продуктів.  

Академічні права 

випускників 

Здобуття освіти за початковим рівнем (короткий 

цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої осві-
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ти, здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих 

Працевлаштування 

випускників 
Закон України «Про фахову передвищу освіту» - 

стаття 56 «Працевлаштування випускників закладів 

фахової передвищої освіти» 

 

2 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти 

Фахова передвища освіта може здобуватися на основі базової середньої 

освіти, повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), про-

фесійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої 

освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бака-

лавра на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої 

освіти) становить  180 кредитів ЄКТС. 

На основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої осві-

ти зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої 

освіти, тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня програма профі-

льної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань 

та/або спеціальності, інтегрується з освітньо-професійною програмою фахо-

вого молодшого бакалавра. 

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямо-

вано на досягнення результатів навчання за спеціальністю, визначених цим 

Стандартом. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бака-

лавра на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової пе-

редвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передви-

щої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. 

Обсяг такої програми становить не менше 50 % загального обсягу освітньо-

професійної програми на основі профільної середньої освіти. 

 

3 Перелік компетентностей випускника 

 

Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна  

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі інже-

нерії програмного забезпечення, що вимагає застосу-

вання положень і методів відповідних наук (математи-

ки, інформатики, інформаційних технологій, тощо) та 

може характеризуватися певною невизначеністю умов; 

нести відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаці-

ях. 
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Загальні  

компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянсь-

кого (вільного демократичного) суспільства та необхід-

ність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та фо-

рми рухової активності для активного відпочинку та ве-

дення здорового способу життя.  

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як ус-

но, так і письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розу-

міння професійної діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу ін-

формації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних си-

туаціях.  

Спеціальні  

(фахові,  

предметні)  

компетентності 

(СК) 

СК01. Здатність алгоритмічно та логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання і навички в га-

лузі інформаційних технологій та усвідомлення важли-

вості навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні 

знання для розроблення, тестування, впровадження та 

супроводу програмного забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися стандартів при розробці 

програмного забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у визначенні та форму-

люванні вимог до програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у проектуванні програм-

ного забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і компоненти про-

грамного забезпечення за допомогою типових алгорит-

мів та інструментів. 

СК08. Здатність забезпечувати інформаційну та функ-

ціональну безпеку програмного забезпечення.  

СК09. Здатність вибирати та використовувати ефектив-

ні інструментальні засоби розробки програмного про-

дукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи життєвого ци-

клу програмного забезпечення. 
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4 Перелік освітніх компонентів і логічна послідовність їх             

виконання 

 

На підставі освітньо-професійної програми розробляється навчальний 

план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, 

їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумко-

вого контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої 

освіти програмних результатів навчання. 

Під час формування освітньо-професійної програми з інтегрованою 

освітньою програмою профільної середньої освіти фаховий коледж керується 

наказом МОН від 01.06.2018 № 570 «Про затвердження типової освітньої 

програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підго-

товку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» та 

Стандартом освітньої програми профільної середньої освіти Новокаховсько-

го приладобудівного фахового коледжу, затвердженою  наказом директора № 

91/01 від 02.09.2020. 

Відповідно до п.2  статті 49 розділу VIII організація  освітнього проце-

су Закону України «Про фахову передвищу освіту» розроблені і наведені у 

додатку: 

- перелік компонент ОПП (Таблиця 1); 

- структурно-логічна схема ОПП (Таблиця 2); 

- матриця відповідності визначених Стандартом компетентнос-

тей/результатів навчання дескрипторам НРК (Таблиця 3);  

- матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання 

та компетентностей (Таблиця 4). 

 

5 Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання  

 

РН01. Застосовувати основні принципи професійної етики у галузі програм-

ної інженерії, усвідомлювати їх соціальну значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності.   

РН02. Систематизувати та узагальнювати інформацію про підходи, методи та 

засоби розробки супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання математичних методів на рівні, необхідному 

для розв’язання типових задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні методології та підходи до організації  жит-

тєвого циклу програмного забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, специфікації в процесах життєвого циклу 
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програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги  до програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи командної роботи при розробці програм-

ного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати ефективні методи оптимізації алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні засоби, ефективні методи та  здійснювати 

тестування програмних систем. 

РН12. Впроваджувати і супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  іноземною мовою усно і письмово з пи-

тань інженерії програмного забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, застосовувати знання у професійній дія-

льності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання професійних задач з урахуванням сучасних дося-

гнень інформаційних технологій. 

 

6 Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 
 

Форми атестації 

здобувачів фахо-

вої передвищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту ква-

ліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання типової 

задачі інженерії програмного забезпечення, що характе-

ризуються певною невизначеністю умов, зі застосуван-

ням теорій та методів інформаційних технологій. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репози-

тарії закладу  освіти або на його офіційному сайті. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інфо-

рмацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповід-

ності до вимог чинного законодавства. 

Вимоги до публі-

чного захисту 

кваліфікаційної 

роботи 

Захист дипломного проекту відбувається прилюдно на 

засіданні Екзаменаційної комісії з підсумкової атестації 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня фахової пе-

редвищої освіти.  

 

7 Система внутрішнього забезпечення якості передвищої освіти 
 

У Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі функціонує 

система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передви-

щої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здій-

снення наступних процедур і заходів: 
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1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур за-

безпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної си-

стеми управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його 

стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересова-

них сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 

фахової передвищої освіти (професійним стандартам - за наявності), декла-

рованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення 

кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узго-

джені з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюд-

нення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 

передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, ви-

знання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і 

прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розви-

тку персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною про-

грамою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформа-

ції для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою 

діяльністю закладу; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної 

та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-

професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової перед-

вищої освіти та кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої осві-

ти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної систе-

ми запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень ака-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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демічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповіда-

льності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення яко-

сті фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освіт-

ньому процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповід-

но до них. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової пе-

редвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система за-

безпечення якості освіти) за поданням Новокаховського приладобудівного 

фахового коледжу може оцінюватися центральним органом виконавчої влади 

із забезпечення якості освіти або акредитованими ним незалежними устано-

вами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на пред-

мет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової перед-

вищої освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із за-

безпечення якості освіти. 

 

8 Вимоги професійних стандартів 
 

Повна назва Професійного стандарту, його реквізити та 
(або) посилання на документ 

Професійного 
стандарту немає 

Особливості Стандарту фахової передвищої освіти, пов'яза-
ні з наявністю певного Професійного стандарту 

-------- 
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9  Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких норматив-

них документів:  

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII  

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

2.  Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019              

№ 2745-VIII  

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами) 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text 

4. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвер-

дження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється під-

готовка здобувачів вищої освіти» 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

фахової передвищої освіти»  

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-

rekomendacij -shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti 

6. Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний 

класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010» 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text 

7. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» для першого (бакалаврського рівня) вищої освіти,  затвердже-

ний наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 №1166  

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-

za-specialnistyu-121-inzheneriya-programnogo-zabezpechennya-dlya-pershogo-

bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti] 

8. Стандарт фахової передвищої освіти (затверджений наказом Мініс-

терства освіти і науки України  від 21.09.2021 р. № 1006); 

9. Наказ МОН від 01.06.2018 № 570 «Про затвердження типової освіт-

ньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють 

підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої осві-

ти». 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij%20-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij%20-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-121-inzheneriya-programnogo-zabezpechennya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-121-inzheneriya-programnogo-zabezpechennya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-121-inzheneriya-programnogo-zabezpechennya-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
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Додаток 

Таблиця 1 
 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна  

послідовність 

 Назва навчальної дисципліни 

Кіль-

кість на-

вчаль-

них кре-

дитів 

Кількість 

навчальних 

годин 

Форма 

контролю 

Се-

местр 

1 Перелік компонент ОПП  

І ПІДГОТОВКА ЗА ЗОП (2660 ГОДИН) 

ІІ ПІДГОТОВКА ЗА ОПП (5400 ГОДИН)  

2.1 ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

2.1.1 Дисципліни, які формують загальні компетентності  

ЗП.01 Історія України 3,0 90 Екзамен 4 

ЗП.02 
Українська мова (за професій-

ним спрямуванням) 
3,0 90 Екзамен 6 

ЗП.03 Основи філософських знань  2,0 60 Залік 6 

ЗП.04 Соціологія 2,0 60 Залік 5 

ЗП.05 Економічна теорія 3,0 90 Залік 4 

ЗП.06 Основи правознавства 2,0 60 Залік 4 

ЗП.07 Фізичне виховання 9,0 270 Залік 4-6 

ЗП.08 Культурологія 2,0 60 Залік 3 

ЗП.09 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6,0 180 Екзамен 4-6 

Всього годин 32 960   

2.1.2 Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ПП.01 Математичний аналіз 5,5 165 Екзамен 6 

ПП.02 Лінійна алгебра та аналітична 

геометрія 5,5 165 Екзамен 4 

ПП.03 Теорія ймовірності та матема-

тична статистика 
3,0 90 Залік 

6 

ПП.04 Фізика 2,0 60 Залік 4 

ПП.05 Дискретна математика 5,0 150 Екзамен 3 

ПП.06 Диференціальні рівняння 3,0 90 Екзамен 5 

ПП.07 Безпека життєдіяльності 2,0 60 Залік 4 

ПП.08 Основи програмної інженерії 4,0 120 Екзамен 5 

ПП.09 Основи програмування та алго-

ритмічні мови  
5,0 150 Екзамен 3-4 

ПП.10 

Навчальна практика 1 (Практи-

ка з процедурного програму-

вання) 

7,0 210 Залік 3-4 

ПП.11 Професійна практика програм-

ної інженерії 
2,0 60 Залік 7 

ПП.12 Об’єктно-орієнтоване програ-

мування 
4,0 120 Екзамен 5-6 

ПП.13 Навчальна практика 2 (Практи-

ка з об’єктно-орієнтованого 

програмування 

7,0 210 Залік 5-6 
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ПП.14 Алгоритми та структури даних 4,0 120 Залік 5 

ПП.15 Бази даних 4 120 Екзамен 5-6 

ПП.16 Людино-машинний інтерфейс 2,0 60 Залік 6 

ПП.17 Операційні системи 4,0 120 Екзамен 5 

ПП.18 Проектний практикум 5,0 150 Екзамен 7 

  1 30 КП 7 

ПП.19 Охорона праці 2,0 60 Залік 7 

ПП.20 Виробничо-технологічна прак-

тика 
9,0 270 Залік 8 

ПП.21 Переддипломна практика 8,0 240 Залік 8 

 Дипломне проектування 
9,0 270 

Захист 

ДП 
8 

  Всього: 103 3090 
  

 Всього за обов’язковими  135 4050   

2.2 Вибіркові дисципліни  

ВД.01 Архітектура комп’ютерів 4,0 120 Екзамен 6 

ВД.02 Дискретні структури 3,0 90 Залік 5 

ВД.03 Чисельні методи 3,0 90 Залік 7 

ВД.04 Організація комп’ютерних ме-

реж 
3,0 90 Залік 7 

ВД.05 Математичні методи дослі-

дження операцій 
4,0 120 Залік 7 

ВД.06 Практика з проектування баз 

даних 
5,0 150 Залік 5-6 

ВД.07 Конструювання програмного 

забезпечення 
3,0 90 Залік 7 

ВД.08 Групова динаміка і комунікації 2,0 60 Залік 7 

15% Всього: 27 810 0  

 Вибіркові дисципліни за вибо-

ром навчального закладу 
 

Вибіркові дисципліни 

за вибором студента 
 

ВД.09 Офісне програмне забезпечення 

(Microsoft Office) 
3,0 Офісні технології 3,0 

ВД.10 Інженерна та комп’ютерна гра-

фіка 
4,0 

Програмне забезпечен-

ня обробки зображень 
4,0 

ВД.11 Інструментальні засоби візуа-

льного програмування 
5,0 

Програмування для мо-

більних пристроїв 
5,0 

ВД.12 WEB- технології  6,0 Розробка WEB сайтів 6,0 

10% Всього за вибором: 18   18 

25% Разом вибіркові 45 1350   
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Таблиця 2 

Структурно-логічна схема ОПП 

 

Семестр Зміст навчальної дисципліни 

1 ЗОП 

2 ЗОП 

3 ЗОП, ЗП.08, ВД.01, ПП.05, ПП.09, ПП.10, 

4 ЗОП, ЗП.01, ЗП.05, ЗП.06, ЗП.07, ЗП.09, ПП.02,  ПП.04, ПП.07, ПП.09, 

ПП.10 

5 ЗП.04, ЗП.07, ЗП.09,  ПП.06, ПП.08, ПП.12, ПП.13, ПП.14, ПП.15, 

ПП.17, ВД.03, ВД.09 

6 ЗП.02, ЗП.03, ЗП.07, ЗП.09, ПП.01, ПП.03, ПП.12, ПП.13, ПП.15, 

ПП.16, ВД.02, ВД.09 

7 ПП.11, ПП.18, ПП.19, ВД.04, ВД.05, ВД.06, ВД.07, ВД.08, ВД.10, 

ВД.11 , ВД.12, 

8 ПП.20, ПП.21 

 

Графічне представлення структурно-логічної схем освітньої програми наве-

дено на рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Графічне представлення структурно-логічної схем освітньої про-

грами 
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Таблиця 3 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей/результатів навчання дескрипторам НРК 

 

Класифікація компе-

тентностей (резуль-

татів навчання) за 

НРК 

 

Знання Уміння /навички Комунікація Відповідальність та автономія 

Зн1 Всебічні 

спеціалізовані 

емпіричні та те-

оретичні знання 

у сфері навчання 

та/або профе-

сійної діяльнос-

ті, усвідомлення 

меж цих знань 

 

Ум1 Широкий спектр когнітивних та 

практичних умінь/навичок, необхідних 

для розв’язання складних задач у спеціа-

лізованих сферах професійної діяльності 

та/або навчання 

Ум2 Знаходження творчих рішень або 

відповідей на чітко визначені конкретні та 

абстрактні проблеми на основі ідентифі-

кації та застосування даних 

Ум3 Планування, аналіз, контроль та оці-

нювання власної роботи та роботи інших 

осіб у спеціалізованому контексті 

К1 Взаємодія з колегами, ке-

рівниками та клієнтами у пи-

таннях, що стосуються розу-

міння, навичок та діяльності у 

професійній сфері та/або у 

сфері навчання 

К2 Донесення до широкого 

кола осіб (колеги, керівники, 

клієнти) власного розуміння, 

знань, суджень, досвіду, зок-

рема у сфері професійної дія-

льності 

ВА1 Організація та нагляд (уп-

равління) в контекстах профе-

сійної діяльності або навчання в 

умовах непередбачуваних змін 

ВА2 Здатність продовжувати 

навчання з деяким ступенем ав-

тономії 

ВА3 Покращення результатів 

власної діяльності і роботи ін-

ших 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01  Зн1  
К1 

К2 
ВА2 

ЗК02  Зн1  
К1 

К2 
ВА2 

ЗК03  Зн1  
К1 

К2 
ВА2 

ЗК04  Зн1  
К1 

К2 
ВА2 

ЗК05  Зн1 Ум1  ВА2 

ЗК06  Зн1 Ум2  ВА2 
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ЗК07  Зн1 Ум1  ВА3 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК01 Зн1 Ум1   

СК02 Зн1 Ум1 
К1 

К2 

ВА2 

ВА3 

СК03 Зн1 Ум1  

ВА1 

ВА2 

ВА3 

СК04 Зн1 Ум 1 
 ВА1 

ВА3 

СК05  Зн1 Ум1 
К1 

К2 

ВА1 

ВА3 

СК06 Зн1 
Ум1 

Ум2 

К1 

К2 

ВА1 

ВА2 

ВА3 

СК07  Зн1 
Ум1 

Ум2 

 

 

ВА1 

ВА2 

ВА3 

СК08 Зн1 
Ум1 

Ум2 
 

ВА2 

ВА3 

СК09 Зн1 
Ум1 

Ум2 
 

ВА1 

ВА2 

ВА3 

СК10  Зн1 

Ум1 

Ум2 

Ум3 

 

ВА1 

ВА2 

ВА3 
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Таблиця 4 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

Результати навчання 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК 

01 

ЗК 

02 

ЗК 

03 

ЗК 

04 

ЗК 

05 

ЗК 

06 

ЗК 

07 

СК 

01 

СК 

02 

СК 

03 

СК 

04 

СК 

05 

СК 

06 

СК 

07 

СК 

08 

СК 

09 

СК 

10 

РН01. Застосовувати основні принципи професійної етики 

у галузі програмної інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в професійній діяльності. 
+ + +               

РН02. Систематизувати та узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки супроводу програмно-

го забезпечення. 
    +  + + +  + + + +  + + 

РН03. Застосовувати спеціалізовані емпіричні та теорети-

чні знання у сфері інженерії програмного забезпечення.  
    + + + + + +    + +   

РН04. Використовувати знання математичних методів на 

рівні, необхідному для розв’язання типових задач програ-

мної інженерії. 
    +  + + + +   + + +   

РН05. Розробляти та супроводжувати програмне забезпе-

чення. 
   + + + + + + + + +      

РН06. Використовувати основні методології та підходи до 

організації  життєвого циклу програмного забезпечення.  
    +  + + +  +  + + +  + 

РН07. Застосовувати стандарти, специфікації в процесах 

життєвого циклу програмного забезпечення. 
   + + + +  +  + + + + + + + 

РН08. Аналізувати вимоги  до програмного забезпечення.      +  + + +  + +     + 

РН09. Розуміти основні принципи командної роботи при   + + +  +    + + + + +  + 
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розробці програмного забезпечення. 

РН10. Обирати та застосовувати ефективні методи оптимі-

зації алгоритмів. 
   + +  + + + + +   +    

РН11. Обирати інструментальні засоби, ефективні методи 

та  здійснювати тестування програмних систем. 
    +  + + +  +      + 

 РН12. Впроваджувати і супроводжувати програмні про-

дукти. 
   + +  + + +  +      + 

РН13. Спілкуватися українською та  іноземною мовою ус-

но і письмово з питань інженерії програмного забезпечен-

ня. 
+ + + +  + +     +      

РН14. Розуміти предметну область, застосовувати знання 

у професійній діяльності. 
+    +  + +  + +  +   +  

РН15. Аналізувати та  узагальнювати необхідну інформа-

цію з різних джерел та ресурсів для розв’язання професій-

них задач з урахуванням сучасних досягнень інформацій-

них технологій. 

+  + +  + + + +         

 


