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ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про вищу освіту» освітня (освітньо-професійна чи освітньо-кваліфікаційна) 

програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть ро-

зпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконан-

ня цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими повинен ово-

лодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.  

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» заклади 

освіти, які мають ліцензію на підготовку молодших спеціалістів, у 2020-2021 

навчальному році здійснюють прийом і починають підготовку здобувачів 

освіти за новими освітньо-професійними програмами та навчальними плана-

ми. 

Призначення освітньо-професійної програми здобувача початкового 

рівня (короткий цикл)  вищої освіти ступеня молодший спеціаліст – підготовка 

особи до здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх 

для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю 

(п. 1 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту»).  

Освітньо-професійна програма використовується під час:  

 - ліцензування освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності 

за спеціальністю;  

 - розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик;  

 - розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;  

 - професійної орієнтації здобувачів фаху.  

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Національної рамки кваліфі-

кацій. 
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Освітньо-професійна програма використовується для:  

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів;  

- формування індивідуальних планів студентів;  

- формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;  

- ліцензування освітньої програми;  

- внутрішнього контролю якості підготовки фахівців;  

- атестації здобувачів вищої освіти.  

Користувачі освітньо-професійної програми:  

 - здобувачі початкового рівня (короткий цикл)  вищої освіти, які навча-

ються у Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі;  

 - викладачі фаховому коледжу, які здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення;  

 - Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 121 Інженерія про-

грамного забезпечення;  

 - приймальна комісія фаховому коледжу.  

Освітньо-професійна програма поширюється на циклову комісію фа-

ховому коледжу, що здійснюють підготовку здобувачів початкового рівня (ко-

роткий цикл)  вищої освіти ступеня молодших спеціалістів спеціальності 121 

Інженерія програмного забезпечення.  

 

 

 

 

  



6                        ОПП  НКПФК П05-20  

І Профіль освітньої програми  «Інженерія програмного 

забезпечення» за спеціальністю 121 Інженерія програмного 

забезпечення  

 

1 Загальна характеристика 

Повна назва закладу 

передвищої освіти 

Новокаховський приладобудівний фаховий коледж 

Ступінь фахової перед-

вищої освіти  

молодший спеціаліст 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забез-

печення» 

Галузь знань  12 Інформаційні технології  

Спеціальність  121 Інженерія програмного забезпечення  

Обмеження щодо форм 

навчання  

денна 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом молодшого спеціаліста. Обсяг освітньо-професійної 

програми становить 180 кредитів ЄКТС. Термін навчання за 

денною формою – на базі повної загальної середньої освіти  -   

2 роки 10 місяців, на базі базової середньої освіти  - 3 роки 10 

місяців 

Кваліфікація  

в дипломі  

молодший спеціаліст з інженерії програмного забезпечення 

Наявність акредитації  

Рівень вищої освіти  Початковий рівень (короткий цикл)  

Термін дії освітньої про-

грами 

До повного завершення періоду навчання або наступного онов-

лення програми 

2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, 

супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення. 

3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

12 Інформаційні технології  

121 Інженерія програмного забезпечення 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освтньо-професійна програма підготовки розроблена для сту-

дентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері розробки та тесту-

вання програмного забезпечення. Головною перевагою програ-

ми підготовки молодших спеціалістів є орієнтація на форму-

вання максимально широкого науково – практичного світогля-

ду майбутнього професіонала. 

Основний фокус освіт-

ньої програми 

Фахова перед вища освіта за спеціальністю інженерія програм-

ного забезпечення. 

Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційні техноло-

гії, інформаційні системи, програмна інженерія, розробка, су-

проводження, тестування та забезпечення якості програмного 

забезпечення. 
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Опис предметної області  Сучасні методи та технології створення високорівневих про-

грамних продуктів, з використанням об’єктно-орієнтованих 

принципів проектування і програмування, інструментальних 

засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформно-

го застосування. Вивчається теорія і практика конструювання 

ПЗ, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури 

та проектування ПЗ, верифікація, тестування, менеджмент про-

грамних проектів та робота в командах програмістів. Форму-

ються ґрунтовні знання та практичні навики з проектування 

складних програмних систем.  

Концептуальна основа діяльності визначається необхідністю 

розвитку наукового та освітнього напрямів, що орієнтовані на 

підготовку висококваліфікованих фахівців з розробки та тесту-

вання програмного забезпечення за напрямом 121 Інженерія 

програмного забезпечення, здатних забезпечити ефективне ви-

користання сучасних методів і технологій розробки програмно-

го забезпечення для діяльності відповідних підприємств і орга-

нізацій з метою розвитку їх конкурентоздатності.  

4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працев-

лаштування 

Молодший спеціаліст з інженерії програмного забезпечення 

здатний виконувати професійну роботу (коди та назви класифі-

каційного угрупування професійних назв робіт згідно з Націо-

нальним класифікатором України ДК 003:2010 (із змінами)):  

312 Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки  

3121 Технік-програміст  

3121 Технік із системного адміністрування  

3121 Фахівець з інформаційних технологій  

3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)  

3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпе-

чення  

3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм  

Молодший спеціаліст може займати первинні посади, а також 

посади заступників відповідно до професійних назв робіт, які є 

складовими класифікаційних угрупувань.  

Академічні права випус-

кників  

Можливість продовження освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти.  

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, ком-

петентнісний, практичне навчання.  

Форми організації освітнього процесу: лекції, семінари, прак-

тичні заняття в малих групах, практика, консультації з виклада-

чами. Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблем-

но-орієнтоване навчання, навчання через виробничу практику.  

Освітні технології: традиційні, інтерактивні, інформаційно-

комунікативні, проектне навчання.  

Оцінювання Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, самокон-

троль.  

Форми контролю: Заліки, диференційовані заліки, усні та пись-

мові іспити, захист курсових проєктів, захист дипломного про-

екту 

6 Програмні компетентності 
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Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або 

практичні проблеми інженерії програмного забезпечення або у 

процесі навчання, що характеризуються комплексністю та не-

визначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інфор-

маційних технологій. 

Загальні  

компетентності 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК-4. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК-5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК-8. Здатність працювати в команді, розуміючи розподіл ро-

лей, їхні функціональні обов’язки та взаємозамінність. 

ЗК-9. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

ЗК-10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК-11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні (фахові, 

предметні)  

компетентності 

СК-1. Здатність аналізувати предметні області (домени), фор-

мулювати вимоги, ідентифікувати, класифікувати та описувати 

завдання, знаходити методи й підходи до їх розв’язання. 

СК-2. Здатність приймати участь у проектуванні програмного 

забезпечення, включаючи проведення моделювання (формаль-

ний опис) його структури, поведінки та процесів функціону-

вання. 

СК-3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти 

програмних систем.  

СК-4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо 

якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, 

технічним завданням та стандартами. 

СК-5. Знання і розуміння специфікацій, стандартів, правил і ре-

комендацій в професійній галузі, уміння оцінювати ступінь об-

ґрунтованості їх застосування, здатність дотримуватися їх при 

реалізації процесів життєвого циклу. 

СК-6. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і 

засоби для забезпечення інформаційної безпеки. 

СК-7. Здатність забезпечувати технічну підтримку і навчання 

користувачів програмного забезпечення. 

СК-8. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і 

міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань 

інженерії програмного забезпечення. 

СК-9. Уміння готувати та презентувати документацію та мето-

дичні матеріали щодо програмного забезпечення.  

СК-10. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціаль-

ні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу 

професійної діяльності випускника. 

СК-11. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати 

професійні знання щодо створення і супроводження програм-

ного забезпечення та визнання важливості навчання протягом 
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всього життя. 

СК-12. Здатність розробляти, реалізовувати і координувати 

процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмних систем 

та інформаційних технологій на основі дієвих моделей і підхо-

дів розробки програмного забезпечення. 

СК-13. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, засто-

совувати стандарти і процедури управління змінами для підт-

римки цілісності загальної функціональності і надійності про-

грамного забезпечення. 

СК-14. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструме-

нтарій з розробки та супроводження програмного забезпечення. 

СК-15. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 

СК-16. Здатність застосовувати методи керування економічни-

ми, людськими та технічними ресурсами в процесі розробки 

програмного забезпечення. 

7 Програмні результати навчання 

 ПР-1.Вміння аналізувати проблеми щодо створення програмно-

го забезпечення. 

ПР-2.Вміння спілкуватися в діалоговому режимі в галузі про-

фесійної діяльності з колегами та експертами предметних обла-

стей. 

ПР-3.Вміння використовувати інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні, зборі, аналізі, обробці інфо-

рмації 

ПР-4.Вміння демонструвати процеси та результати професійної 

діяльності, розроблюючи презентації, звіти. 

ПР-5.Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати 

необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-

довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень 

науки і техніки. 

ПР-6.Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, 

формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.. 

ПР-7.Проводити передпроектне обстеження предметної облас-

ті, системний аналіз об'єкта проектування.  

ПР-8.Знати, розуміти і застосовувати ефективні підходи щодо 

проектування програмного забезпечення. 

ПР-9.Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись фор-

мальними методами опису вимог та моделювання. 

ПР-10.Знати, розуміти основні процеси, фази та ітерації життє-

вого циклу програмного забезпечення. 

ПР-11.Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конс-

труювання програмного забезпечення та структур даних і 

знань. 

ПР-12.Мотивовано обирати мови програмування для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

ПР-13.Застосовувати на практиці інструментальні програмні 

засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуаліза-

ції, вимірювань та документування програмного забезпечення. 

ПР-14.Знати, розуміти і застосовувати сучасні підходи щодо 

оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення. 

ПР-15.Знати, розуміти і застосовувати професійні стандарти і 
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інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програ-

много забезпечення. 

ПР-16.Знати, розуміти, аналізувати, вибирати, кваліфіковано 

застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки і ці-

лісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань 

та створюваних програмних систем. 

ПР-17.Знати, розуміти і застосовувати відповідні математичні 

поняття, методи доменного, системного і об’єктно-

орієнтованого аналізів та математичного моделювання для роз-

робки програмного забезпечення. 

ПР-18.Мати навички участі у командній розробці, погодженні, 

оформленні і випуску всіх видів програмної документації. 

ПР-19.Знати, розуміти і застосовувати на практиці фундамента-

льні концепції і основні принципи функціонування мовних, ін-

струментальних і обчислювальних засобів інженерії програм-

ного забезпечення. 

ПР-20.Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну зна-

чимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпе-

чення  і дотримуватись їх в професійній діяльності. 

ПР-21.Вміти проводити розрахунок економічної ефективності 

програмних систем. 

ПР-22.Аналізувати, оцінювати і вибирати інструментальні та 

обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і програмні рі-

шення для розв’язання завдань інженерії програмного забезпе-

чення. 

ПР-23.Знати і уміти застосовувати інформаційні технології об-

робки, зберігання та передачі даних. 

ПР-24.Знати та вміти застосовувати методи та засоби управлін-

ня проектами. 

ПР-25.Вміти застосовувати методи компонентної розробки 

програмного забезпечення, виділяючи інтерфейси і реалізації та 

взаємодію між модулями, підсистемами і компонентами. 

ПР-26Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валі-

дації програмного забезпечення. 

ПР-27Знати та мати навички реалізації основних алгоритмів та 

структур даних програмування. 

ПР-28Знати та вміти застосовувати технології та методи проек-

тування та програмування. 

ПР-29Знати основи захисту виробничого персоналу і населення 

від аварій, катастроф, здійснювати моніторинг за відповідністю 

виробничих процесів вимогам систем охорони навколишнього 

середовища і безпеки життєдіяльності.  

8  Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове  

забезпечення 

Реалізація програми забезпечується кадрами, у яких є наявність 

диплому про повну вищу освіту, який відповідає напряму та 

спеціальності підготовки молодших спеціалістів. 

Викладачі, що отримали диплом про вищу освіту за спеціальні-

стю, що не відповідає спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення та вимогам навчальних дисциплін відповідно до 

освітньо-професійної програми, повинні мати документи про 

підвищення кваліфікації у вигляді дипломів, що відповідає 

освітньо-професійній програмі; дипломів, сертифікатів або сві-
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доцтв про післядипломну освіту та підвищення кваліфікації, 

мати стаж практичної, наукової та педагогічної діяльності, нав-

чальні посібники з відповідного напряму. 

Матеріально-технічне  

забезпечення 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів. 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасно-

го використання в навчальних аудиторіях. 

3. Наявність соціально0побутової інфраструктури. 

4. Забезпеченість здобувачів фахової перед вищої освіти гурто-

житком. 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабора-

торіями, обладнаннями, устаткуванням, необхідним для вико-

нання навчальних планів. 

Інформаційне та на-

вчально-методичне  

забезпечення 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фа-

ховими періодичними виданнями відповідного або споріднено-

го профілю, в тому числі в електронному вигляді. 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових ви-

дань англійською мовою відповідного або спорідненого профі-

лю. 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому ро-

зміщена основна інформація про його діяльність – nkpfk.ks.ua 

(nkpt.ho.ua). 

4. Наявність кодів доступу до електронних  ресурсів виклада-

чів, які містять навчально-методичні матеріали з дисциплін на-

вчального плану для змішаного навчання. 

9 Академічна мобільність 

Національна  

кредитна  

мобільність 

За умови успішного завершення навчання, має право продов-

ження освіти за програмою першого бакалаврського рівня ви-

щої освіти в галузях, що узгоджуються з отриманим дипломом 

фахової передвищої освіти.  
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ІІ  Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність  
 

2.1 Перелік компонент ОП 

 Назва навчальної дисципліни 

Кількість  

навчальних 

кредитів 

Кількість  

навчальних 

годин 

Форма  

контролю 
Семестр 

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 професійним 

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 спря-

муванням) 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 геомет-

рія 5,5 165 Екзамен 4 

ПП.03 Теорія ймовірності та математична 

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 алгоритміч-

ні мови  
5,0 150 Екзамен 3-4 

ПП.10 

Навчальна практика 1 (Практика з 

процедурного програмування) 
7,0 210 Залік 3-4 

ПП.11 Професійна практика програмної ін-

женерії 
2,0 60 Залік 7 

ПП.12 Об’єктно-орієнтоване програмування 4,0 120 Екзамен 5-6 

ПП.13 Навчальна практика 2 (Практика з 

об’єктно-орієнтованого програмуван-

ня 

7,0 210 Залік 5-6 

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 практика 9,0 270 Залік 8 
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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 мереж 3,0 90 Залік 7 

ВД.05 Математичні методи дослідження 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 вибором 

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 графіка 
4,0 

Програмне забезпечення 

обробки зображень 
4,0 

ВД.11 Інструментальні засоби візуального про-

грамування 
5,0 

Програмування для мобі-

льних 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   

 

2.2 Структурно-логічна схема ОП 

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 
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Графічне представлення структурно-логічної схем освітньої програми наведено на рисунку 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 - Графічне представлення структурно-логічної схем освітньої програми
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ІІІ ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

3.1 Форми атестації 
 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захис-

ту кваліфікаційної роботи (дипломний проєкт).  

 

3.2  Державна атестація осіб, які навчаються у фахових  

передвищих закладах освіти 

 
Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проєкт) встановлюється на основі 

аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності. 

Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих 

цілей освітньої підготовки встановлюються в «Засоби діагностики якості вищої 

освіти”. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання спеціалізованого 

завдання або практичної проблеми інженерії програмного забезпечення, що ха-

рактеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням тео-

рій та методів інформаційних технологій. Кваліфікаційна робота має бути пере-

вірена на плагіат. 

Захист дипломного проекту відбувається прилюдно на засіданні Екзамена-

ційної комісії з підсумкової атестації здобувачів освітньо-кваліфікаційного рів-

ня фахової передвищої освіти.  

ІV СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII (ст. 16. Система забезпечення якості вищої освіти) у фаховому ко-

леджі діє Положення про організацію освітнього процесу.  

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у фаховому ко-

леджі передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

- щорічне оцінювання здобувачів передвищої освіти, педагогічних працівників 

фаховому коледжу та систематичне оприлюднення результатів таких оцінювань 
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на офіційному веб-сайті навчального закладу, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб;  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього проце-

су, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програ-

мою;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені  освіти та 

кваліфікації;  

- контроль за матеріально-технічним забезпеченням (вимоги до матеріально-

технічного забезпечення, атестація навчальних лабораторій);  

- контроль за кадровим забезпеченням (система відбору педагогічних працівни-

ків; рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників; підвищення ква-

ліфікації та стажування педагогічних працівників);  

- контроль за навчально-методичним забезпеченням (вимоги до навчально-

методичного забезпечення; підготовка та оновлення навчально-методичних 

комплексів дисциплін; підготовка тестових завдань);  

- контроль за якістю проведення навчальних занять (контроль за якістю відкри-

тих лекцій, практичних та лабораторних занять; контроль за якістю практично-

го навчання здобувачів вищої освіти; контроль за якістю самостійної роботи 

студентів);  

- контроль за якістю знань здобувачів вищої освіти (поточний контроль знань, 

проміжна та семестрова атестації, директорський контроль знань, контроль за 

відвідуванням занять та виконанням програм навчальних дисциплін, анкету-

вання, атестація здобувачів вищої освіти).  
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V ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

5.1 Професійний стандарт "Спеціаліст з розробки програмного забезпечен-

ня" (проєкт)// 

https://drive.google.com/file/d/0BxNCFFZ4A5HvbjVEcGQ5UThfams/view?pref=2

&pli=1 

5.2 Враховуючи вимоги ст.47 та ст.48 Закону України «Про вищу освіту», 

обов’язковою вимогою до кваліфікації викладацького складу, який бере участь 

у викладанні навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання у 

вищих навчальних закладах першого і другого рівня акредитації, є наявність у 

викладачів диплому про повну вищу освіту, який відповідає напряму та спеціа-

льності підготовки молодших спеціалістів. 

5.3 У викладанні навчальних дисциплін варіативної частини змісту нав-

чання беруть участь викладачі, які мають певний стаж практичної, наукової та 

педагогічної роботи.  

5.4 Викладачі, що отримали диплом про вищу освіту за спеціальністю, що 

не відповідає спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та вимо-

гам навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми, по-

винні мати документи про підвищення кваліфікації у вигляді дипломів, що від-

повідає освітньо-професійній програмі; дипломів, сертифікатів або свідоцтв 

про післядипломну освіту та підвищення кваліфікації, мати стаж практичної, 

наукової та педагогічної діяльності, навчальні посібники з відповідного напря-

му. 

5.5 Викладацький склад, який здійснює навчальний процес, повинен періо-

дично та своєчасно проходити стажування. 

VI  ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких нормативних 

документів:  

https://drive.google.com/file/d/0BxNCFFZ4A5HvbjVEcGQ5UThfams/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BxNCFFZ4A5HvbjVEcGQ5UThfams/view?pref=2&pli=1
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– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»;  

– Закон України «Про фахову передвищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»;  

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»;  

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну 

ДК 009:2005; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України);  

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чин-

ний від 2010.11.01. – (Національний класифікатор України);  

– Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 

2013): Сопроводительное руководство к Международной стандартной класси-

фикации образования 2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. – Режим 

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

education-training- 2014-rus.pdf 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7;  

– Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційні характерис-

тики молодшого спеціаліста спеціальності «Розробка програмного забезпечен-

ня» напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія ». Київ – 2009.  

– Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Мініс-

трів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.  

– Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підгото-

вка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2015 № 266.  

–  Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 

авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставиць-

кий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Вида-

вничий дім «Плеяди», 2014.–100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-%202014-rus.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-%202014-rus.pdf
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– Наказ МОН України від 01.06.2016 № 600 «Про затвердження та вве-

дення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 

освіти». 

При розробці освітньої програми використано: розробка стандартів вищої 

освіти. Методичні рекомендації. / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. 

Рашкевич, З. В. Дудар та ін. / Схвалено сектором вищої освіти Науково-

методичної Ради Міністерство освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 

№ 3.  

 

Пояснювальна записка до освітньої програми (не є складовою програ-

ми)  
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Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  +   

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. + +   

ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  + +  

ЗК-4. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.  + +  

ЗК-5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  +   

ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  +  + 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  +   

ЗК-8. Здатність працювати в команді, розуміючи розподіл ролей, їхні функціональні 

обов’язки та взаємозамінність. 

  + + 

ЗК-9. Здатність діяти на основі етичних міркувань.   + + 

ЗК-10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.   + + 

ЗК-11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.   + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК-1. Здатність аналізувати предметні області (домени), формулювати вимоги, 

ідентифікувати, класифікувати та описувати завдання, знаходити методи й підходи 

до їх розв’язання. 

 +  + 

СК-2. Здатність приймати участь у проектуванні програмного забезпечення, вклю-

чаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та 

процесів функціонування. 

 +   

СК-3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.   +  + 

СК-4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного 

забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами. 

 + +  

СК-5. Знання і розуміння специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в профе-

сійній галузі, уміння оцінювати ступінь обґрунтованості їх застосування, здатність 

дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого циклу. 

+   + 

СК-6. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпе-

чення інформаційної безпеки. 

+ +   

СК-7. Здатність забезпечувати технічну підтримку і навчання користувачів програ-   + + 
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много забезпечення.  

СК-8. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні 

знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. 

+ +   

СК-9. Уміння готувати та презентувати документацію та методичні матеріали щодо 

програмного забезпечення. 

  + + 

СК-10. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності випускника. 

 +  + 

СК-11. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання 

щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливос-

ті навчання протягом всього життя. 

+    

СК-12. Здатність розробляти, реалізовувати і координувати процеси, фази та ітера-

ції життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі діє-

вих моделей і підходів розробки програмного забезпечення. 

 +  + 

СК-13. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і 

процедури управління змінами для підтримки цілісності загальної функціональнос-

ті і надійності програмного забезпечення. 

 +   

СК-14. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та 

супроводження програмного забезпечення. 

 +  + 

СК-15. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення + +   

СК-16. Здатність застосовувати методи керування економічними, людськими та те-

хнічними ресурсами в процесі розробки програмного забезпечення. 

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

 

 

Компетентності 

ІК
 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
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К
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К
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-1
2
 

С
К

-1
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4
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К

-1
5
 

С
К
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ПР-1. + + +          +       +   +     + 

ПР-2.    + +    +    +      +          

ПР-3.   +  + +                 +   +  + 

ПР-4.    + + +             +  +        

ПР-5. + +    + + +               +   +  + 

ПР-6. + + +          +               + 

ПР-7.    + +     +  + +               + 

ПР-8. +            + +             +  

ПР-9.             + +             +  

ПР-10. +              +  +       +  +  + 

ПР-11. +              + +    +       +  

ПР-12. +              +   +        +  + 

ПР-13.               +           +   

ПР-14. +               +  +          + 

ПР-15.                 +       +    + 

ПР-16. +               +  +           

ПР-17. + +           + +      +       +  

ПР-18.      +             +  +       + 

ПР-19. + +                     +      

ПР-20.            +                + 

ПР-21.                      +      + 

ПР-22. + +                +     + +  +  + 

ПР-23. +              +              

ПР-24. +                       +    + 

ПР-25.               +          +    

ПР-26                +         +  +  

ПР-27 +           + +  +            +  

ПР-28 +            + + +   +        +   

ПР-29                        +    + 
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