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Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

1. Коротенко 
Григорій 
Михайлович
(керівник робочої
групи)

професор кафедри 
геоінформаційних 
систем

Дніпропетровський 
інститут інженерів 
залізничного 
транспорту (1971, 
0608 «Електронні 
обчислювальні 
машини», інженер-
математик)

Кандидат технічних 
наук, 05.13.13 
«Обчислювальні 
машини, комплекси, 
системи і мережі», КД 
№ 049347, «Разработка
методов и 
инструментальных 
средств обеспечения 
графического 
интерфейса обработки 
информации в задачах 
технической 
механики»;
доктор технічних наук,
21.02.03 «Цивільна 
оборона»,
ДД №008437, «За 
закритою темою»,
доцент за кафедрою 
геоінформатики,
ДЦ № 007754

16 років Загальна  кількість  публікацій  за
спеціальністю, що ліцензується – понад 90.
1.  Бусигін  Б.С.  Прикладна  інформатика.
Підручник  /   Б.С.   Бусигін,  Г.М.  Коротенко,
Л.М.   Коротенко  –Дніпропетровськ:  НГУ,
2004. – 559 с.
2.  Галузеві стандарти вищої освіти: Освітньо-
професійна  програма  вищої  освіти  для
бакалаврів  спеціальності  122  "Комп’ютерні
науки  та  інформаційні  технології",
спеціалізація  “Інформаційні  технології
аерокосмічного  моніторингу  довкілля”  /
Розробники:  Бусигін  Б.С.,  Коротенко  Г.М.,
Гаркуша  І.М.  –  Д.:  Державний  вищий
навчальний  заклад  “Нацiональний  гiрничий
унiверситет”, 2016. – 21 с.
3. Тлумачний  словник  з  інформатики  /
Г.Г. Півняк,  Б.С. Бусигін,  М.М. Дівізінюк,
О.В. Азаренко,  Г.М. Коротенко,
Л.М. Коротенко  /  За  ред.  акад.  НАН
України Г.Г. Півняка. – Д.,  Нац. гірнич. ун-т,
2008. – 599 с. (Рекомендовано Міністерством

Національна 
металургійна 
академія України, 
2014 р., кафедра 
прикладної 
математики та 
обчислювальної 
техніки. 
Опрацьовані 
матеріали щодо 
підготовки 
фрагменту 
навчальної книги 
«Словник з 
комп’ютингу і 
комп’терів» 
Програма 
стажування та звіт 
про її виконання. 
Протокол засідання
кафедри № 3 від 
20.11.2014
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освіти  і  науки  України:  Лист  МОН  від
31.01.08 р. № 14/18-Г-295).
4. Тлумачний  словник  з  інформатики  /
Г.Г. Півняк,  Б.С. Бусигін,  М.М. Дівізінюк,
О.В. Азаренко,  Г.М. Коротенко,
Л.М. Коротенко  /  За  ред.  акад.  НАН
України Г.Г.  Півняка.  –2-ге  вид.,  перероб.  і
доп. – Д.,  Нац. гірнич. ун-т, 2010. – 605 с..
5. Англо-русско-украинский словарь по ГИС и
ДЗЗ:  учеб.  пособие  /  Г.Г. Пивняк,  Б.С.
Бусыгин, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко; М-
во образования и науки Украины; Нац. Горн.
Ун-т. – Д.:  НГУ, 2014. – 378 с.  (Затверджено
Міністерством  освіти  і  науки  України  як
навчальний  посібник  для  студентів  вищих
навчальних  закладів.  Лист 1/11-8408  від
03.06.2014)
6. Busygin  B.S.  Dataware  of  Internet-center  for
monitoring of land resources use in Ukraine / B.S.
Busygin,  G.M.  Korotenko,  S.L.  Nikulin,  I.M.
Garkusha,  K.L.  Sergieieva //  Науковий вісник
НГУ. – 2016. – № 5. – P. 115 – 125. ISSN 2071-
2227 (наукометрична база  даних  Scopus)
7. Коротенко  Г.М.  Онтологическое
моделирование  в  задачах  оценки  рисков  ЧС
при оползневых процессах // Збірник наукових
праць  НГУ.  –Д.:  Державний  вищий
навчальний  заклад  «Національний  гірничий
університет», 2015. - № 46. – С. 151-159.
8.  Коротенко  Г.М.  Диверсификация
компетентностей  современного  студента  с
учетом  расширения  спектра  применения
технологий  Big  Data  /  Г.М.  Коротенко,  Л.М.
Коротенко,  И.М.  Удовик,  Н.Н.  Самарец  //
Строительство,  материаловедение,
машиностроение.  Серия:  Компьютерные
системы  и  информационные  технологии  в
образовании, науке и управлении . [cб. научн.cб. научн.
трудов ]. Выпуск 94. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2016.
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– С. 87-94.
9. Коротенко  Г.М.  Создание  ИТ-
ориентированного  онтологического
фреймворка  для  целей  формирования
образовательных  программ  на  основе
компетентностей  /  Г.М.  Коротенко,  Л.М.
Коротенко,  А.Т.  Харь.  //  Наука  та  прогрес
транспорту.  Вісник  Дніпропетровського
національного  університету  залізничного
транспорту, 2017, № 4 (70). – С. 50-59.
10. Коротенко  Г.М.  Инновационная  роль
стандартов  программирования  в  развитии
методологии  DevOps /  Г.М.  Коротенко,  Л.М.
Коротенко  //  Science and Education a New
Dimension. –2018. – 5 с.
Щорічно  приймає  участь  у  роботі  2-3
конференцій та семінарів за фахом.
Член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.192.03,
ДУ  «Інститут  геохімії  навколишнього
середовища НАН України », м. Київ.

2. Гаркуша 
Ігор 
Миколайович
(член робочої 
групи)

доцент
кафедри
геоінформаційних 
систем

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1998 р.,
Комп'ютерні та 
інтелектуальні 
системи та мережі,
інженер-
системотехнік

канд. техн. наук,  
05.13.06 – 
Автоматизовані 
системи управління та
прогресивні 
інформаційні 
технології, доцент  
кафедри 
геоінформаційних 
систем, тема канд. 
дисертації:
"Комп'ютерна 
технологія 
автоматизованого 
тривимірного 
геологічного 
моделювання. Атестат 
кандидата № 042295 
2007 р.

19 років Загальна  кількість  публікацій  за
спеціальністю, що ліцензується – 74. 
1.  Dataware of Internet-center  for monitoring of
land resources use in Ukraine / B.S. Busygin, G.M.
Korotenko,  S.L.  Nikulin,  I.M.  Garkusha,  K.L.
Sergieieva // Scientific Bulletin of National Mining
University,  Dnipro – 2016.  –  №5.  –  PP. 115-125.
ISSN 2071-2227  (наукометрична база  даних
Scopus).
2. B. Busygin, I. Garkusha. Technology mapping
of  thermal  anomalies  in  the  city  of
Dnipropetrovs'k,  Ukraine,  with  application  of
multispectral  sensors  /  Energy  Efficiency
Improvement  of  Geotechnical  Systems.  –  CRC
Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London,
UK, 2013. – P. 151-159. ISBN 978-1-138-00126-
8 (наукометрична база  даних  Scopus).
3. Гаркуша  И.Н.  Автоматизация  процессов
обработки космоснимков в задачах теплового

Захист 
кандидатської 
дисертації у 2007 р.
Підвищення 
кваліфікації без 
відриву від 
виробництва: ВАТ 
НВО «ОРБІТА», 
2010 р.відділ 
інформ. технологій,
15.04.2010 – 
15.05.2010.
За результатами 
стажування 
захистив реферат та
звітував на 
засіданні кафедри.
Державний ВНЗ 
«Український 
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картографирования городов /  Зб.  наук  праць
НГУ.  –  Д.:  Национальный  горный
университет, 2013. – № 40. – С. 114-120.
Приймав  участь  у  виконанні  5  науково-
дослідних робіт.
Щорічно приймає участь у роботі не менш ніж
4 конференцій з інформаційних технологій.
Науковий  керівник  дипломних  робіт  51
студента.

державний хіміко-
технологічний 
університет». Тема: 
оновлення 
матеріалів 
методичного 
забезпечення з 
навчальної 
дисципліни 
«Комп’ютерні 
мережі». Протокол 
засідання кафедри 
геоінформаційних 
систем №10 від 
01.07.2015 р.

3. Сергєєва 
Катерина 
Леонідівна
(член робочої 
групи)

доцент кафедри 
геоінформаційних 
систем

Національний 
гірничий 
університет
(2007, 
«Комп’ютерний 
еколого-
економічний 
моніторинг», 
інженер з 
комп’ютерних 
систем з 
дослідницьким 
рівнем діяльності, 
викладач вищого 
навчального 
закладу)

Кандидат технічних 
наук, 05.13.06  – 
інформаційні 
технології,  ДК 
№023144 
«Геоінформаційна 
технологія аналізу 
теплового стану 
териконів за даними 
космічних зйомок»

9 років Загальна кількість публікацій за спеціальністю,
що ліцензується – 48. 
1.  Dataware of Internet-center for monitoring of
land  resources  use  in  Ukraine  /  B.S. Busygin,
G.M.  Korotenko,  S.L.  Nikulin,  I.M.  Garkusha,
K.L. Sergieieva  // Scientific Bulletin of National
Mining  University, Dnipro  –  2016.  – №5.  –
PP. 115-125.  ISSN 2071-2227  (наукометрична
база даних Scopus)
2.  Бусыгин  Б.С.  Информационные  продукты
дистанционного  зондирования  Земли  из
космоса,   как  основа  Украинского
Национального Internet‐центра мониторинга и
анализа данных  для  сельского  хозяйства
[cб. научн.Електронний  ресурс]  /  Б.С.  Бусыгин,  И.Н.
Гаркуша,  Е.Л.  Сергеева  //  Геоінформатика:
теоретичні  і  прикладні  аспекти:  Тези  XV
міжнародної  конференції  (10-13  травня  2016
р.,  Київ).  – 2016. – 4 с.  (наукометрична база
даних Scopus)
3.  Sergieieva  K.  Investigating  the  thermal
condition of slagheap landscapes according to the
data  of  Landsat-TM/ETM+  /  K.  Sergieieva  //
Proceedings  of  the  International  Forum  on

1. Захист 
дисертації у 2014 
р.
2. Міжнародне
товариство 
інженерної 
педагогіки,
сертифікат   
International 
Engineering 
Educator (Ing. 
Paed. IGIP), UA-
86, 07.03.2012.
3. Сертифікат 
№ Ш-ІІ-24 про 
підвищення 
кваліфікації з 
01.10.2012 по 
01.03.2013 у 
«Школі молодого 
вченого. ІІ курс – 
«Школа 
проектного 
менеджменту в 
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Energy Efficiency Improvement of Geotechnical
Systems,  Dnipropetrovsk,  Ukraine.  –  October
2013. – P. 229-234 (наукометрична база даних
Scopus)
Приймала  участь  у  виконанні  7  науково-
дослідних робіт.
Щорічно приймає участь у роботі не менш ніж 3
конференцій з інформаційних технологій.
Секретар  секції  "Інформатика  та  кібернетика"
науково-технічної  ради  Державного  ВНЗ
"Національний гірничий університет".
Була  науковим  керівником  і  консультантом
дипломних робіт 7 студентів.

освітньо-науковій
сфері», виданий 
Дніпропетровсько
ю міською радою 
та Радою молодих
вчених 
Дніпропетровсько
ї області.

Особи, які працюють за сумісництвом

- - - - - - - -

При розробці проекту Програми враховані вимоги:
1) освітнього  стандарту  (стандартів  –  у  випадку  мультидисциплінарних  програм)  спеціальності  ___126  Інформаційні  системи  і

технології____ за рівнем ________першим______________;
2) професійного(них)  стандарту  ________немає____________  (назва  стандарту,  власник/провайдер  стандарту,  назва  документа,  яким

затверджено стандарт);
3) рекомендації професійної асоціації _______немає_________(назва, інформація про розміщення/оприлюднення рекомендацій);
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ЗМІСТ

ВСТУП 9

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 10

1.1 Призначення освітньої програми 10

1.2 Нормативні посилання 10

1.3 Терміни та їх визначення 11

1.4 Позначення 14

2 КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА 15

2.1 Загальні компетентності (за вимогами НРК) 15

2.2 Професійні компетентності бакалавра за спеціальністю 126 «Інформаційні 
системи та технології»

15

2.3 Професійні компетентності бакалавра з інформаційних систем та технологій за 
вибором студента

17

3 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

18

4 ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 22

5. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА 
ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНАМИ

22

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

22

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 29

8 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН, ПРАКТИК, 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

32

9 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 32

10. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 32

11 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 32

12 ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

33

13 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 33



ВСТУП

Наказом  МОН  України  від  06.11.2015  № 1151  «Про  особливості  запровадження  переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» вищим
навчальним  закладам  запропоновано  розробити  та  запровадити  з  1 вересня  2017  року  освітні
програми та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту».

Для створення  тимчасової  освітньої  програми за  відсутності  методології  і  методичних
рекомендацій використовувались такі положення Закону України «Про вищу освіту»: 

1) ст. 1,  п. 1. 17  –  освітня  програма  (освітньо-професійна,  освітньо-наукова)  –  система
освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає:

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;
– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня

вищої освіти;
2) ст. 10, п. 3 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
– перелік компетентностей випускника;
– нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,  сформульований  у  термінах

результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей);
– форми атестації здобувачів вищої освіти;
– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
3) ст. 5, п.1  – перший (бакалаврський)  рівень  передбачає  здобуття  особою теоретичних

знань  та  практичних  умінь  і  навичок,  достатніх  для  успішного  виконання  професійних
обов’язків за обраною спеціальністю; 

4) ст. 1 п. 1.13  –  компетентність  визначає  здатність  особи  успішно  здійснювати
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої
освіти;

5) ст. 1 п. 1.19  –  результати  навчання  –  сукупність  знань,  умінь,  навичок,  інших
компетентностей,  набутих  особою  у  процесі  навчання  за  певною  освітньо-професійною,
освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України «Про вищу освіту»)
така структура освітньої програми:

– виявлення видів  і  змісту  професійної  діяльності  бакалавра за  обраною спеціальністю
(змісту  вищої  освіти)  з  урахуванням  вимог  професійних  стандартів  або  еквівалентної
нормативної бази;

– регламентація системи компетентностей бакалавра (змісту вищої освіти) як здатностей
для  успішного  виконання  професійних  обов’язків  за  обраною  спеціальністю  з  урахуванням
вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки
кваліфікацій до рівня освіти;

– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами навчальної діяльності
(навчальні дисципліни, практики, індивідуальні завдання);

– визначення  результатів  навчання  (змісту  навчання)  через  декомпозицію  та
конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й відповідних знань у програмах
усіх  видів  навчальної  діяльності  здобувача  –  документах  безпосередньої  реалізації  вищої
освіти.

Реалізація  компетентнісного  підходу  до  проектування  вищої  освіти  шляхом  створення
однозначного зв'язку запланованих компетентностей (зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів
навчання  за  програмами  дисциплін,  практик  та  індивідуальних  завдань  (реалізація  цілей)  є
вирішальним чинником якості вищої освіти НГУ та створення реальної системи внутрішнього її
забезпечення.

Прозорі  й  зрозумілі  структура  та  зміст  освітньої  програми  актуальні  для  абітурієнтів,
здобувачів, викладачів, роботодавців.
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Призначення освітньої програми

Освітня програма використовується під час:
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю та

спеціалізацією;
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
– професійної орієнтації здобувачів фаху.
Освітня  програма  враховує  вимоги  Закону  України  «Про  вищу  освіту»,  Національної

рамки кваліфікацій і встановлює:
– обсяг та термін навчання бакалаврів;
– загальні компетенції;
– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями;
– перелік  та  обсяг  навчальних  дисциплін  для  опанування  компетентностей  освітньої

програми;
– вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Освітня програма використовується для: 
– складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
– формування індивідуальних планів студентів;
– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань;
– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
– акредитації освітньої програми;
– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
– атестації  бакалаврів,  магістрів  і  докторів  філософії  спеціальності  126  «Інформаційні

системи та технології».

Користувачі освітньої програми:
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДВНЗ «НГУ»;
– викладачі  ДВНЗ  «НГУ»,  які  здійснюють  підготовку  бакалаврів  спеціальності

126 «Інформаційні системи та технології»;
– екзаменаційна комісія спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»;
– приймальна комісія ДВНЗ «НГУ».
Освітня програма поширюється на кафедру геоінформаційних систем ДВНЗ «НГУ», що

здійснює підготовку фахівців ступеня бакалавра спеціальності 126 «Інформаційні системи та
технології». 

1.2 Нормативні посилання 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. –

№ 37, 38.
2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів 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  за  № 1151  «Про  особливості  запровадження

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
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5.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  01.02.2017  № 53  «Про  внесення  змін  до
постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266».

6. Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 № 1085 «Про Умови прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України в 2016 році».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови
провадження освітньої діяльності закладів освіти».

8. Наказ  МОН України  від 01.06.2016 за  № 600 «Про затвердження  та  введення в  дію
Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».

9. ДСТУ 2391:2010.  Система  технологічної  документації.  Терміни  та  визначення
основних  понять.  Замість  ДСТУ 2391-94.  Чинний  від  01.07.2011.  –  К.  :  Держстандарт
України. 2011. – 35 с.

10. Закон України (від 4 лютого 1998 року No74/98 - ВР) «Про Національну програму
інформатизації» // Відомості Верховної Ради. - 1998. - No 22-28. – 181 с.

1.3 Терміни та їх визначення

У програмі терміни вживаються в такому значенні:
1) автономність  і  відповідальність –  здатність  самостійно  виконувати  завдання,

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
2) акредитація  освітньої  програми –  оцінювання  освітньої  програми  та/або  освітньої

діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності стандарту
вищої  освіти;  спроможності  виконати  вимоги  стандарту  та  досягти  заявлених  у  програмі
результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання; 

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня
та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти;

4) бакалавр –  це  освітній  ступінь,  що  здобувається  на  першому  рівні  вищої  освіти  та
присуджується  вищим  навчальним  закладом  у  результаті  успішного  виконання  здобувачем
вищої  освіти  освітньо-професійної  програми,  обсяг  якої  становить  180-240  кредитів  ЄКТС;
обсяг  освітньо-професійної  програми  для  здобуття  ступеня  бакалавра  на  основі  ступеня
молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом;

5) вища  освіта –  сукупність  систематизованих  знань,  умінь  і  практичних  навичок,
способів  мислення,  професійних,  світоглядних  і  громадянських  якостей,  морально-етичних
цінностей,  інших  компетентностей,  здобутих  у  вищому  навчальному  закладі  у  відповідній
галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж
рівень повної загальної середньої освіти;

6) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного
або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на
певних  рівнях  вищої  освіти,  проводить  наукову,  науково-технічну,  інноваційну  та/або
методичну  діяльність,  забезпечує  організацію освітнього  процесу  і  здобуття  особами вищої
освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;

7) галузь  знань –  основна  предметна  область  освіти  і  науки,  що  включає  групу
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка;

8) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання виробничих
завдань,  спрямованих  на  організацію  технологічного  процесу  (технічну  підготовку,
забезпечення  функціонування,  контроль)  та  управління  (планування,  облік,  аналіз,
регулювання)  організацією  та  власне  технологічним  процесом;  програми  дипломних  робіт
зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно з освітніми
стандартами відповідних рівнів підготовки;

9) дипломний проект  – це кваліфікаційна робота,  що присвячена реалізації  виробничих
завдань,  переважна  більшість  яких  віднесена  до  проектної  та  проектно-конструкторської
професійних  функцій;  у  межах  цієї  роботи  передбачається  виконання  технічного  завдання,
ескізного й технічного проектів, робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо;
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10) дисциплінарні компетентності – деталізовані  програмі компетентності  як результат
декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти;

11) доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається
на  третьому  рівні  вищої  освіти  на  основі  ступеня  магістра,  ступінь  доктора  філософії
присуджується  спеціалізованою  вченою  радою  вищого  навчального  закладу  або  наукової
установи  в  результаті  успішного  виконання  здобувачем  вищої  освіти  відповідної  освітньо-
наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді; нормативний
строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки, обсяг
освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60
кредитів ЄКТС;

12) європейська  кредитна  трансферно-накопичувальна  система  (ЄКТС) –  система
трансферу  і  накопичення  кредитів,  що  використовується  в  європейському  просторі  вищої
освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє
академічній  мобільності  здобувачів  вищої  освіти;  система  ґрунтується  на  визначенні
навчального  навантаження  здобувача  вищої  освіти,  необхідного  для  досягнення  визначених
результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС;

13) засоби  діагностики –  документи,  що  затверджені  в  установленому  порядку,  та
призначені  для  встановлення  ступеню  досягнення  запланованого  рівня  сформованості
компетентностей студента при контрольних заходах;

14) здобувачі  вищої  освіти –  особи,  які  навчаються  у  вищому навчальному закладі  на
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;

15) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують реалізацію
певної компетентності;

16) знання –  осмислена  та засвоєна суб’єктом наукова інформація,  що є основою його
усвідомленої,  цілеспрямованої  діяльності;  знання  поділяються  на  емпіричні  (фактологічні)  і
теоретичні (концептуальні, методологічні);

17) інтегральна  компетентність –  узагальнений  опис  кваліфікаційного  рівня,  який
виражає  основні  компетентностні  характеристики  рівня  щодо  навчання  та/або  професійної
діяльності;

18) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних рівнів з
урахуванням  коефіцієнта  пріоритетності  (запланованого  рівня  сформованості
компетентностей);

19) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких системно
викладено основи знань з певної дисципліни на рівні  сучасних досягнень науки і  культури,
опора  для  самоосвіти  і  самонавчання  (підручники;  навчальні  посібники,  навчально-наочні
посібники,  навчально-методичні  посібники,  хрестоматії,  словники,  енциклопедії,  довідники
тощо);

20) кваліфікаційний  рівень –  структурна  одиниця  національної  рамки  кваліфікацій,  що
визначається  певною сукупністю  компетентностей,  які  є  типовими  для  кваліфікацій  даного
рівня;

21) кваліфікація –  офіційний  результат  оцінювання  і  визнання,  який  отримано,  коли
уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла компетентностей (результатів
навчання) за заданими стандартами;

22) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання певного
виду  діяльності,  що  виражається  через  знання,  розуміння,  уміння,  цінності,  інші  особисті
якості;

23) комунікація –  взаємозв’язок  суб’єктів  з  метою передавання  інформації,  узгодження
дій, спільної діяльності;

24) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит
ЄКТС)  –  одиниця  вимірювання  обсягу  навчального  навантаження  здобувача  вищої  освіти,
необхідного  для  досягнення  визначених  (очікуваних)  результатів  навчання;  обсяг  одного
кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою
навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС;
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25) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на організацію
технологічного  процесу  (наприклад,  технічну  підготовку,  забезпечення  функціонування,
контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, регулювання);

26) курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого відноситься здебільшого
до  проектної  та  проектно-конструкторської  діяльності;  цей  вид  навчальної  роботи  може
включати  елементи  технічного  завдання,  ескізні  та  технічні  проекти,  розроблення  робочої,
експлуатаційної, ремонтної документації тощо; виконання курсового проекту регламентується
відповідними стандартами; 

27) магістр –  це  освітній  ступінь,  що  здобувається  на  другому  рівні  вищої  освіти  та
присуджується  вищим  навчальним  закладом  у  результаті  успішного  виконання  здобувачем
вищої  освіти  відповідної  освітньої  програми;  ступінь  магістра  здобувається  за  освітньо-
професійною  або  за  освітньо-науковою  програмою;  обсяг  освітньо-професійної  програми
підготовки магістра становить 90 – 120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120
кредитів  ЄКТС;  освітньо-наукова  програма  магістра  обов’язково  включає  дослідницьку
(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків;

28) методичне  забезпечення навчальної  дисципліни  –  рекомендації  до  супроводження
навчальної  діяльності  студента  за  всіма  видами  навчальних  занять,  що  містить,  у  тому  числі
інформацію  щодо  засобів  та  процедури  контрольних  заходів,  їх  форми  та  змісту,  методів
розв’язання вправ, джерел інформації;

29) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого рівня
сформованості компетентностей за видами навчальних занять;

30) молодший  бакалавр –  це  освітньо-професійний  ступінь,  що  здобувається  на
початковому  рівні  (короткому  циклі)  вищої  освіти  і  присуджується  вищим  навчальним
закладом  у  результаті  успішного  виконання  здобувачем  вищої  освіти  освітньої-професійної
програми, обсяг якої становить 90 – 120 кредитів ЄКТС;

31) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю; 
32) навчальний  елемент –  мінімальна  навчальна  інформація  самостійного  смислового

значення (поняття, явища, відношення, алгоритми);
33) об’єкт діагностики – компетентності,  опанування яких забезпечуються навчальною

дисципліною; 
34) об’єкт діяльності –  процеси,  явища,  технології  або (та)  матеріальні  об’єкти на які

спрямована діяльність  фахівця (суб’єкта діяльності);  незалежно від фізичної  природи об’єкт
діяльності  має  певний  період  (цикл)  існування,  який  передбачає  етапи:  проектування
(розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо забезпечення певних його якостей та
властивостей;  створення  (виробництва,  впровадження);  експлуатації,  протягом  якої  об’єкт
використовується  за  призначенням;  відновлення  (ремонту,  удосконалення),  яке  пов’язане  з
відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; утилізації та ліквідації; 

35) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки,
що провадиться  у  вищому навчальному закладі  (науковій  установі)  через  систему  науково-
методичних  і  педагогічних  заходів  та  спрямована  на  передачу,  засвоєння,  примноження  і
використання  знань,  умінь  та  інших  компетентностей  у  осіб,  які  навчаються,  а  також  на
формування гармонійно розвиненої особистості;

36) освітня  (освітньо-професійна  чи  освітньо-наукова)  програма –  система  освітніх
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до
рівня  освіти  осіб,  які  можуть  розпочати  навчання  за  цією  програмою,  перелік  навчальних
дисциплін  і  логічну  послідовність  їх  вивчення,  кількість  кредитів  ЄКТС,  необхідних  для
виконання  цієї  програми,  а  також  очікувані  результати  навчання  (компетентності),  якими
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;

37) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою
забезпечення  здобуття  вищої,  післядипломної  освіти  і  задоволення  інших  освітніх  потреб
здобувачів вищої освіти та інших осіб;

38) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня сформованості
дисциплінарних компетентностей;
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39) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час
проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях,  перевірка та
прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо);

40) програма  дисципліни –  нормативний  документ,  що  визначає  зміст  навчальної
дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена наказом
ректора для викладання дисципліни;

41) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, умінь,
навичок,  інших  компетентностей,  набутих  особою  у  процесі  навчання  за  певною  освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та
виміряти;

42) результати  навчання  (Національна  рамка  кваліфікацій)  –  компетентності  (знання,
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати
особа після завершення навчання; 

43) рівень  сформованості  дисциплінарної  компетентності –  частка  правильних
відповідей  або  виконаних  суттєвих  операцій  від  загальної  кількості  запитань  або  суттєвих
операцій еталону рішень;

44) робоча  програма  дисципліни –  нормативний  документ,  що  розроблений  на  основі
програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального
часу на засвоєння окремих навчальних елементів  і  модулів за видами навчальних занять та
формами навчання);

45) самостійна  робота –  діяльність  студента  з  вивчення  навчальних  елементів  та
змістових  модулів,  опанування  запланованих  компетентностей,  виконання  індивідуальних
завдань, підготовки до контрольних заходів;

46) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом
та  передбачає  профільну  спеціалізовану  освітньо-професійну  чи  освітньо-наукову  програму
підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти;

47) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка; 
48) стандарт  вищої  освіти –  це  сукупність  вимог  до  змісту  та  результатів  освітньої

діяльності  вищих навчальних закладів  і  наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в
межах кожної спеціальності;

49) стандарт  освітньої  діяльності –  це  сукупність  мінімальних  вимог  до  кадрового,
навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу
вищого навчального закладу й наукової установи;

50) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і
проблем;  уміння  поділяються  на  когнітивні  (інтелектуально-творчі)  та  практичні  (на  основі
майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів);

51) якість  вищої  освіти –  рівень  здобутих  особою  знань,  умінь,  навичок,  інших
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.

1.4 Позначення

НРК – Національна рамка кваліфікацій.
ЗК – загальні компетентності.
ЗР – загальні результати навчання.
ПК – професійні компетентності за спеціальністю.
ПР – професійні результати навчання.
NПК – професійні компетентності за спеціалізації N.
NПР – професійні результати навчання спеціалізації N.
Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю.
В – вибіркові навчальні дисципліни загального вибору (В1 та В2 – відповідно 1-й та 2-й

варіант).
NС – вибіркові навчальні дисципліни (професійна підготовка, варіант N).
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2 КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА 

Інтегральна  компетентність  бакалавра  зі  спеціальності  126  «Інформаційні  системи  та
технології»  за  описом  відповідного  кваліфікаційного  рівня  НРК  полягає  в  здатності
розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  в  області  інформаційних
систем та технологій або у процесі  навчання,  що передбачає застосування певних теорій та
методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2.1 Загальні компетентності (за вимогами НРК)

Загальні компетентності (за вимогами НРК) наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності
Шифр Компетентності
ЗК1 Здатність до абстрактного, аналітичного мислення, аналізу, узагальнень та синтезу
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Знання та розуміння предметної області і положень професійної діяльності
ЗК4 Здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК7 Здатність працювати в команді та особисто
ЗК8 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК9 Здатність розробляти та управляти проектами
ЗК10 Навички здійснення безпечної діяльності
ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК12 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

2.2 Професійні компетентності бакалавра за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та
технології» 

Узагальнений  об’єкт  професійної  діяльності – теоретичні  і  методологічні  основи  та
інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних
галузях  людської  діяльності,  національної  економіки  та  виробництва;  критерії  оцінювання  і
методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій
та  систем,  а  також  принципів  оптимізації,  моделей  і  методів  прийняття  рішень  за  умов
невизначеності  при  створенні  інформаційних  систем  різноманітного  призначення;
закономірності  розбудови  інформаційних  комунікацій  та  розроблення  теоретичних  і
прикладних  засад  побудови і  впровадження  інтелектуальних  інформаційних  технологій  для
створення  новітніх  систем  накопичування,  переробки,  збереження  інформації  та  систем
управління. 

Професійні компетентності бакалавра з  інформаційних систем та технологій – здатності
до реалізації професійних обов’язків за видами діяльності, що наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Професійні компетентності бакалавра з інформаційних систем та технологій
Шифр Компетентності

Проектно-технологічна діяльність
ПК1 Здатність розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення

комп’ютерно-інтегрованих систем 
ПК2 Здатність  розробляти  засоби  реалізації  інформаційних  систем  та  технологій

(методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні й програмні) 

ПК3 Здатність проводити аналіз об’єкту проектування та предметної області 
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Шифр Компетентності
ПК4 Здатність  використовувати  сучасні  технології  проектування  в  розробці

алгоритмічного  та  програмного  забезпечення  інформаційних  систем  та
технологій

ПК5 Володіння  навчально-методичними  основами  і  стандартами  в  області
інформаційних  систем  та  технологій,  уміння  їх  застосовувати  при  розробці
функціональних профілів інформаційних систем та технологій, при побудові та
інтеграції систем, продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій

ПК6 Здатність  до  проектування  системного,  комунікаційного  і  прикладного
програмного забезпечення, технічних засобів та комунікаційних й інформаційних
технологій, мереж та систем

Виробничо-технологічна діяльність
ПК7 Здатність до участі у роботах з доведення й освоєння інформаційних систем та

технологій  у  ході  впровадження,  експлуатації  та  підготовки  документації  з
менеджменту якості інформаційних систем та технологій 

ПК8 Здатність  управляти  якістю  продуктів  і  сервісів  інформаційних  систем  та
технологій протягом їх життєвого циклу 

ПК9 Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення
якості  об'єкта  проектування,  розробляти  бізнес-рішення  та  оцінювати  нові
технологічні пропозиції 

ПК10 Здатність  вибирати,  проектувати,  розгортати,  інтегрувати,  управляти,
адмініструвати та супроводжувати застосування комунікаційних мереж, сервісів
та інфраструктури організації 

Організаційно-управлінська діяльність
ПК11 Здатність  здійснювати  організацію  робочих  місць,  їх  технічне  оснащення,

розміщення  комп'ютерного  устаткування,  використання  організаційних,
технічних,  алгоритмічних  та  інших  методів  організаційно-управлінської
діяльності 

ПК12 Здатність  формулювати  і  коректно  ставити  завдання  та  керувати  молодшим
технічним  персоналом;  пов'язувати  технічні  та  управлінські  підрозділи
організації, а також брати активну участь у навчанні користувачів 

Навчально-дослідна (інноваційна) діяльність
ПК13 Здатність розробляти та використовувати методи та математичні і комп’ютерні

моделі фундаментальних і прикладних дисциплін для обробки, аналізу, синтезу
та  оптимізації  результатів  професійної  діяльності,  використовуючи  методи
формального опису систем 

ПК14 Здатність  розуміти,  розгортати,  організовувати,  управляти  та  користуватися
сучасними навчально-дослідницькими інформаційними системами (у тому числі
такими,  що  базуються  на  використанні  Інтернету),  інформаційними  та
комунікаційними технологіями  

ПК15 Здатність  проводити  обчислювальні  експерименти,  зіставляти  результати
експериментальних  даних  і  отриманих  рішень  та  оформляти  отримані  робочі
результати у вигляді презентацій та науково-технічних звітів 

ПК16 Здатність  на основі  самостійного навчання оцінювати відповідність  якісних та
кількісних  показників  рівня  розвитку  власних  пізнавальних  процесів
встановленим нормам та вимогам у професійній сфері 
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2.3 Професійні  компетентності  бакалавра  з  інформаційних  систем  та  технологій  за
вибором студента

Об’єкт професійної діяльності – інформаційні процеси, технології, системи та мережі, їх
інструментальне  (програмне,  технічне,  організаційне)  забезпечення,  способи  та  методи
проектування, тестування, виробництва та експлуатації інформаційних технологій та систем у
різних галузях, а також усі види діяльності в інформаційному суспільстві. 

Професійні  компетентності  – здатності  до реалізації  професійних обов’язків  за видами
діяльності, наведені в таблицях 2.3 та 2.4.

Таблиця 2.3 – Професійні  компетентності  бакалавра  з  інформаційних  систем  та  технологій  
за варіантом 1

Шифр Компетентності
Проектно-технологічна діяльність

1ПК1 Розуміння  використання  обчислювальних  методів,  інформаційних  систем  та
технологій  при  вирішенні  різноманітних  задач  у  певних  галузях  науки  та
виробництва, їх застосування під час обробки та аналізу різноманітних даних 

1ПК2 Вміння  застосовувати  сучасні  інформаційні  технології,  зокрема  інтелектуальні,
когнітивні, геоінформаційні, аерокосмічні, мобільні, системи обробки зображень,
нейронні мережі, хмарні обчислення, обробку та аналіз великих даних, паралельні
та  розподілені  обчислення  для  швидкого  отримання  певних  результатів  та
досконалого прийняття рішень

1ПК3 Володіння  інформаційними  технологіями  електронного  бізнесу,  а  також
технологіями  створення  систем  електронної  комерції,  електронного  банкінгу  та
інформаційних  систем  електронного  документообігу  у  фінансово-економічній
галузі

Виробничо-технологічна діяльність
1ПК4 Здатність застосовувати мови програмування та методи інтелектуального аналізу

даних,  розпізнавання  образів,  обробки  зображень,  просторового  аналізу  та
статистики, графічні методи візуалізації для ефективного прийняття рішень щодо
наукових потреб, або потреб різнорівневого виробництва 

1ПК5 Здатність  до  використання  сучасних  методів  збирання  вимог,  аналізу,
проектування,  реалізації  (кодування),  верифікації  та  тестування  (спроектованих)
інформаційних  систем для виявлення  помилок при розробці  та  ефективному їх
усуненню;  спроможність  (проектування)  розроблення  програмного  забезпечення
згідно певних стандартів якості та надійності 

Навчально-дослідна (інноваційна) діяльність
1ПК6 Вміння  обирати  інструментарій  проектування  і  кодування  програмно-апаратних

компонентів  інформаційних систем,  зокрема мобільних платформ, та ефективно
застосувати методи та технології розв'язання певних задач на етапах їх створення
та експлуатації 

Таблиця 2.4 – Професійні  компетентності  бакалавра  з  інформаційних  систем  та  технологій
за варіантом 2

Шифр Компетентності
Проектно-технологічна діяльність

2ПК1 Опанувати методи та інформаційні технології  обробки даних великих об'ємів та
використовувати  результати  пошуку  певних  даних  в  процесах  створення
інформаційно-аналітичних продуктів для потреб суспільства 

Виробничо-технологічна діяльність
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Шифр Компетентності
2ПК2 Вміння  застосовувати  основні  архітектури  комп'ютерів  і  комп'ютерних  мереж,

програмні  та  апаратні  інтерфейси  і  протоколи  передачі даних  в  процесі
обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем 

2ПК3 Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології
моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних
систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об'єктів професійної
діяльності 

Організаційно-управлінська діяльність
2ПК4 Здатність реалізовувати складні алгоритми моделювання систем та їх компонентів

або обробки великих об’ємів різноманітних даних для дослідження характеристик
і стану складних об'єктів 

2ПК5 Здатність  застосовувати  геоінформаційні  системи  та  технології,  просторовий
аналіз  та  просторову  статистику  при  обробці  геоданих  (просторових  даних)  з
метою швидкого прийняття управлінських рішень 

Навчально-дослідна (інноваційна) діяльність

2ПК6 Здатність  застосовувати  методи  та  технології  обробки  цифрових  зображень  та
розпізнавання  образів  при  проектуванні  систем  машинного  зору,  складних
інтелектуальних  інформаційних  систем відеообробки,  сканування,  розпізнавання
та аналізу даних

2ПК7 Здатність  використовувати  графічні  методи  аналізу  даних  для  контролю
достовірності  статистичних  показників,  виявлення  похибок  та  вивчення
закономірностей розвитку явищ, а також пошук існуючих взаємозв'язків

3 НОРМАТИВНИЙ  ЗМІСТ  ПІДГОТОВКИ,  СФОРМУЛЬОВАНИЙ  У  ТЕРМІНАХ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні  та  професійні  результати  навчання  за  вимогами  НРК  [cб. научн.2],  що  визначають
нормативний зміст підготовки,  наведені  відповідно у таблицях 3.1 та 3.2.  Варіативний зміст
підготовки за спеціалізацією, сформульований у термінах результатів навчання, представлений
у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.1 – Загальні результати навчання за спеціальністю

Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

ЗК1 ЗР1 Використовувати  концептуальні  знання,  включаючи   знання  сучасних
досягнень,  для  розв’язання  складних  непередбачуваних  задач  і  проблем
галузі

ЗК2 ЗР2 Використовувати  теорії,  принципи,  методи та  поняття  фундаментальних
природничих,  екологічних  та  інженерно-технічних   наук  у  практичній
діяльності 

ЗР3 Оперувати  фаховими  термінами  та  поняттями  й  розпізнавати  фізичне
підґрунтя явищ та процесів 

ЗК3 ЗР4 Обирати  обґрунтовані  підходи,  методи  та  інструментальні  засоби  для
вирішення фахових завдань, застосовуючи знання та розуміння предметної
області і професійної спрямованості  

ЗР5 Застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань 
ЗР6 Застосовувати закони формальної логіки в процесі діяльності 

ЗК4 ЗР7 Аналітично  опрацьовувати  іншомовні  джерела  з  метою  отримання
інформації, що необхідна для вирішення професійних завдань

ЗР8 Здійснювати  аналіз  i  корекцію  текстів  відповідно  до  норм  ділової
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Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

української та іноземної мов та професійної лексики
ЗР9 Застосувати  невербальні  методи  спілкування,  розширювати  лексико-

граматичний мінімум
ЗК5 ЗР10 Використовувати  сучасні  інформаційні,  комп’ютерні,  мережні,

обчислювальні,  мобільні,  хмарні  та  телекомунікаційні  технології  у
професійній діяльності

ЗР11 Організовувати особисту діяльність як складову колективної діяльності 
ЗК6 ЗР12 На  основі  самостійного  навчання  оцінювати  відповідність  якісних  та

кількісних  показників  рівня  розвитку  власних  пізнавальних  процесів
встановленим нормам та вимогам у професійній сфері

ЗР13 Застосовувати спеціальні (дидактичні) прийоми підвищення ефективності
пізнавальних процесів,  що супроводжують діяльність,  та освоювати нові
області й напрями професійної діяльності, використовуючи здобуті знання
й розуміння в сфері інформаційних систем та технологій 

ЗК7 ЗР14 Організовувати  власну  діяльність  як  складову  колективної  діяльності
(професійної, міжнародної, громадської) 

ЗК8

ЗР15 Формувати комунікаційну стратегію 
ЗР16 Застосовувати компоненти соціолінгвістичних компетенцій для досягнення

взаємного порозуміння 
ЗК9 ЗР17 Управляти комплексними діями або проектами 
ЗК10 ЗР18 Розуміти  і  враховувати  вимоги  охорони  праці,  виробничої  санітарії,

пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під час
формування технічних завдань та рішень 

ЗК11 ЗР19 Розуміти і  враховувати соціальні,  екологічні,  етичні,  економічні  аспекти
під час формування технічних завдань та рішень 

ЗК12 ЗР20 Здійснювати  саморегулювання  поведінки  в  побуті  i  на  виробництві
відповідно до основних концептів професійної діяльності 

Таблиця 3.2 – Професійні результати навчання за спеціальністю

Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

Проектно-технологічна діяльність 
ПК1 ПР3 Використовувати  базові  знання  інформатики  й  сучасних  інформаційних

систем та технологій, навички програмування та застосування програмних
засобів 

ПР5 Демонструвати  навички створення  бази  даних  та  використання  інтернет-
ресурсів 

ПК2 ПР4 Демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні програми на
мовах  високого  рівня  та  із  застосуванням  технологій  об’єктно-
орієнтованого програмування 

ПК3 ПР6 Проводити  системний  аналіз  об’єктів  проектування  та  обґрунтовувати
вибір  структури,  алгоритмів  та  способів  циркулювання  інформації  в
інформаційних системах 

ПК4 ПР7 Проектувати інформаційні системи, мати базові знання зі змісту і правил
оформлення проектних матеріалів, знати склад та послідовність виконання
проектних  робіт  з  урахуванням  вимог  відповідних  нормативно-правових
документів 

ПК5 ПР8 Використовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій,
вміти їх застосовувати при розробці функціональних профілів, побудові та
інтеграції систем, продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій 
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Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

ПК6 ПР9 Демонструвати знання і практичні навички програмування та використання
прикладних  і  спеціалізованих  комп’ютерних  систем  та  середовищ  для
розв’язання задач проектування 

ПР10 Демонструвати  знання  і  практичні  навички  безпечної  роботи  в
комп'ютерних мережах 

Виробничо-технологічна діяльність 
ПК7 ПР11 Аргументувати  вибір  програмних  та  технічних  засобів  для  створення

інформаційних  систем  та  технологій  на  основі  аналізу  їх  властивостей,
призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і
експлуатаційних умов 

ПК8 ПР12 Мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів
інформаційних систем та технологій 

ПК9 ПР13 Демонструвати знання сучасного рівня та новітніх інформаційних систем та
технологій з метою їх запровадження у професійної діяльності 

ПК10 ПР14 Застосовувати принципи, методи і алгоритми комп’ютерної графіки під час
розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп'ютером 

ПР15 Використовувати знання з основ архітектури комп'ютерів і комп'ютерних
мереж,  вміти  застосовувати  їх  в  процесі  обґрунтування  технічного
забезпечення інформаційних систем 

Організаційно-управлінська діяльність 
ПК11 ПР16 Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне

програмне забезпечення, що входить до складу інформаційної системи 

ПР17 Демонструвати  вміння  розробляти  техніко-економічне  обґрунтування
розроблення  інформаційних  систем  та  технологій  та  вміти  оцінювати
економічну ефективність їх впровадження 

ПК12 ПР18 Застосовувати  принципи  і  правила  формалізації  економічних  ситуацій,
математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних
рішень у різних ситуаціях 

Навчально-дослідна (інноваційна) діяльність 
ПК13 ПР1 Застосовувати  ґрунтовні  знання  основних  розділів  вищої  математики

(лінійна  та  векторна  алгебри,  диференціальне  числення,  інтегральне
числення,  функції  багатьох  змінних,  ряди,  диференціальні  рівняння  для
функції  однієї  та  багатьох  змінних,  операційне  числення,  теорія
ймовірностей  та  математична  статистика)  в  обсязі,  необхідному  для
користування  математичним  апаратом  та  методами  зі  спеціальності
інформаційні системи та технології 

ПР2 Використовувати  знання  з  основних  фундаментальних,  природничих  та
загально-інженерних  дисциплін,  а  також теорії  алгоритмів  та  дискретної
математики при розв’язанні  типових задач, проектуванні  та використанні
інформаційних систем та технологій 

ПК14 ПР19 Використовувати сучасні навчально-дослідницькі інформаційні системи та
комунікаційні технології 

ПК15 ПР20 Проводити  обчислювальні  експерименти,  зіставляти  результати
експериментальних  даних  і  отриманих  рішень  та  оформляти  отримані
робочі результати у вигляді презентацій та науково-технічних звітів 

ПК16 ПР21 Оволодіння  необхідними  практичними  навичками  працювати  самостійно
(курсовий  проект  або  курсова  робота),  або  в  групі  (лабораторні  роботи,
включаючи  навички  лідерства  при  їх  виконанні),  уміння  отримати
результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність
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Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

та унеможливлення плагіату 

Таблиця 3.3 – Професійні результати навчання за варіативним змістом підготовки бакалавра з
інформаційних систем та технологій за варіантом 1

Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

Проектно-технологічна діяльність 
1ПК1 1ПР1 Використовувати обчислювальні методи, інформаційні системи та технології

при вирішенні різноманітних задач у певних галузях науки та виробництва
або комерційних / некомерційних сферах діяльності людини 

1ПР2 Застосовувати обчислювальні методи, інформаційні системи та технології під
час обробки та аналізу різноманітних даних

1ПК2 1ПР3 Застосовувати  сучасні  інформаційні  технології,  зокрема  інтелектуальні,
когнітивні,  геоінформаційні,  аерокосмічні,  мобільні,  системи  обробки
зображень, нейронні мережі, хмарні обчислення, обробку та аналіз великих
даних,  паралельні  та  розподілені  обчислення  для  швидкого  отримання
певних результатів та досконалого прийняття рішень

1ПК3 1ПР4 Володіти  інформаційними  технологіями  електронного  бізнесу,  а  також
технологіями створення систем електронної комерції, електронного банкінгу
та  інформаційних  систем  електронного  документообігу  у  фінансово-
економічній галузі 

Виробничо-технологічна діяльність 
1ПК4 1ПР5 Застосовувати  мови  програмування  та  методи  інтелектуального  аналізу

даних,  розпізнавання  образів,  обробки зображень,  просторового аналізу  та
статистики, графічні методи візуалізації для ефективного прийняття рішень
щодо  наукових потреб або потреб різнорівневого виробництва 

1ПК5 1ПР6 Використовувати  сучасні  методи  збирання  вимог,  аналізу,  проектування,
реалізації  (кодування),  верифікації  та  тестування  (спроектованих)
інформаційних систем для виявлення помилок при розробці та ефективному
їх усуненню; проектувати програмне забезпечення згідно певних стандартів
якості та надійності 

Навчально-дослідна (інноваційна) діяльність 
1ПК6 1ПР7 Вміти  обирати  інструментарій  проектування  і  кодування  програмно-

апаратних компонентів інформаційних систем, зокрема мобільних платформ,
та ефективно застосувати методи та технології розв'язання певних задач на
етапах їх створення та експлуатації 

Таблиця 3.4 – Професійні результати навчання за варіативним змістом підготовки бакалавра з
інформаційних систем та технологій за варіантом 2

Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

Проектно-технологічна діяльність 

2ПК1 2ПР3 Опановувати  методи  та  інформаційні  технології  обробки  даних  великих
об'ємів  та  використовувати  результати  пошуку  певних  даних  в  процесах
створення інформаційно-аналітичних продуктів для потреб суспільства 

Виробничо-технологічна діяльність 
2ПК2 2ПР2 Застосовувати  основні  архітектури  комп'ютерів  і  комп'ютерних  мереж,
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Комп.
Рез.

навч.
Результати навчання у термінах за вимогами НРК

програмні  та  апаратні  інтерфейси  і  протоколи  передачі  даних  в  процесі
обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем 

2ПК3 2ПР7 Застосовувати  теоретичні  та  практичні  основи  методології  та  технології
моделювання  у  процесі  дослідження,  проектування  та  експлуатації
інформаційних  систем,  продуктів,  сервісів  інформаційних  технологій,
інших об'єктів професійної діяльності 

Організаційно-управлінська діяльність 
2ПК4 2ПР6 Реалізовувати складні алгоритми моделювання систем та їх компонентів

або  обробки  великих  об’ємів  різноманітних  даних  для  дослідження
характеристик і стану складних об'єктів 

2ПК5 2ПР1 Застосовувати геоінформаційні системи та технології, просторовий аналіз
та  просторову  статистику  при  обробці  геоданих  (просторових  даних)  з
метою швидкого прийняття управлінських рішень 

Навчально-дослідна (інноваційна) діяльність

2ПК6 2ПР4 Застосовувати  методи  та  технології  обробки  цифрових  зображень  та
розпізнавання образів при проектуванні систем машинного зору, складних
інтелектуальних  інформаційних  систем  відеообробки,  сканування,
розпізнавання та аналізу даних 

2ПК7 2ПР5 Використовувати  графічні  методи  аналізу  даних  для  контролю
достовірності  статистичних  показників,  виявлення  похибок  та  вивчення
закономірностей розвитку явищ, а також пошук існуючих взаємозв'язків

4 ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної
середньої освіти.

5 ОБСЯГ  ПРОГРАМИ  ТА  ЙОГО  РОЗПОДІЛ  ЗА  НОРМАТИВНОЮ  ТА
ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНАМИ 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. Нормативна частина
програми дорівнює 176 кредитам ЄКТС (73%). Обсяг вибіркової частини – 64 кредити ЄКТС
(27%), в тому числі дисципліни загального вибору – 12 кредитів ЄКТС (5 %).

6 РОЗПОДІЛ  РЕЗУЛЬТАТІВ  НАВЧАННЯ  ЗА  ВИДАМИ  НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 

Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності наданий у таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності

Шифр
РН

Результати навчання
Найменування освітніх

компонентів

1 2 3
1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ЗР1

Використовувати  концептуальні  знання,  включаючи
знання сучасних досягнень, для розв’язання складних
непередбачуваних задач і проблем галузі

Філософія, 
Історія  українського
суспільства,
Світова та українська культура,
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1 2 3

ЗР2

Використовувати  теорії,  принципи,  методи  та
поняття фундаментальних природничих, екологічних
та інженерно-технічних  наук у практичній діяльності

Вища математика, 
Фізика

ЗР3

Оперувати фаховими термінами та поняттями й 
розпізнавати фізичне підґрунтя явищ та процесів 

Вища математика, 
Фізика, 
Українська  мова  (за
професійним спрямуванням)

ЗР4

Обирати  обґрунтовані  підходи,  методи  та
інструментальні  засоби  для  вирішення  фахових
завдань,  застосовуючи  знання  та  розуміння
предметної області і професійної спрямованості 

Управління ІТ-проектами,
Переддипломна практика,
Дипломування

ЗР5

Застосувати  інноваційні  підходи  для  вирішення
професійних завдань 

Економіка  і  управління
підприємством, 
Управління ІТ-проектами

ЗР6
Застосовувати закони формальної логіки в процесі 
діяльності 

Філософія, 
Дискретна математика

ЗР7

Аналітично  опрацьовувати  іншомовні  джерела  з
метою  отримання  інформації,  що  необхідна  для
вирішення професійних завдань 

Іноземна  мова  професійного
спрямування  (англійська,
німецька,  французька),  
Іноземна  мова  (англійська)  для
професійного спілкування,
Професійна  іншомовна
комунікація (англійська)

ЗР8

Здійснювати аналіз i корекцію текстів відповідно до
норм  ділової  української  та  іноземної  мов  та
професійної лексики

Українська  мова  (за
професійним спрямуванням),
Іноземна  мова  професійного
спрямування  (англійська,
німецька, французька),
Іноземна  мова  (англійська)  для
професійного спілкування,
Професійна  іншомовна
комунікація (англійська)

ЗР9

Застосувати невербальні методи спілкування, 
розширювати лексико-граматичний мінімум 

Українська  мова  (за
професійним спрямуванням),
Іноземна  мова  професійного
спрямування  (англійська,
німецька, французька),
Іноземна  мова  (англійська)  для
професійного спілкування,
Професійна  іншомовна
комунікація (англійська)

ЗР10 Використовувати сучасні інформаційні, комп’ютерні,
мережні,  обчислювальні,  мобільні,  хмарні  та
телекомунікаційні  технології  у  професійній
діяльності 

Комп’ютерні мережі,
Захист  інформації  в
інформаційно-комунікаційних
системах,
WEB-технології  та  WEB-
дизайн,
Методи  та  інформаційні
технології  обробки  великих
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1 2 3
даних (Big Data),
Курсовий  проект  з  обробки
великих даних

ЗР11
Організовувати особисту діяльність як складову 
колективної діяльності 

Філософія, 
Історія українського суспільства

ЗР12

На  основі  самостійного  навчання  оцінювати
відповідність якісних та кількісних показників рівня
розвитку  власних  пізнавальних  процесів
встановленим  нормам  та  вимогам  у  професійній
сфері 

Філософія,
Переддипломна практика,
Дипломування

ЗР13

Застосовувати спеціальні (дидактичні) прийоми 
підвищення ефективності пізнавальних процесів, що 
супроводжують діяльність, та освоювати нові області
й напрями професійної діяльності, використовуючи 
здобуті знання й розуміння в сфері інформаційних 
систем та технологій 

Навчальна практика,
Навчальна  комп'ютерна
практика,
Переддипломна практика,
Дипломування
 

ЗР14

Організовувати  власну  діяльність  як  складову
колективної  діяльності  (професійної,  міжнародної,
громадської) 

Економіка і управління 
підприємством,
Управління ІТ-проектами 

ЗР15

Формувати комунікаційну стратегію Філософія,
Професійна  іншомовна
комунікація (англійська)

ЗР16

Застосовувати  компоненти  соціолінгвістичних
компетенцій для досягнення взаємного порозуміння

Українська  мова  (за
професійним спрямуванням),
Професійна  іншомовна
комунікація (англійська)

ЗР17

Управляти комплексними діями або проектами Економіка  і  управління
підприємством,
Управління ІТ-проектами

ЗР18

Розуміти  і  враховувати  вимоги  охорони  праці,
виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих
державних  і  закордонних  стандартів  під  час
формування технічних завдань та рішень 

Цивільна безпека 

ЗР19

Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні  аспекти  під  час  формування технічних
завдань та рішень 

Економіка  і  управління
підприємством,
Управління ІТ-проектами

ЗР20

Здійснювати саморегулювання поведінки в побуті i
на  виробництві  відповідно  до  основних  концептів
професійної діяльності 

Світова та українська культура,
Фізична культура і спорт,
Цивільна безпека 

ПР1

Застосовувати  ґрунтовні  знання  основних  розділів
вищої  математики  (лінійна  та  векторна  алгебри,
диференціальне  числення,  інтегральне  числення,
функції  багатьох  змінних,  ряди,  диференціальні
рівняння  для  функції  однієї  та  багатьох  змінних,
операційне  числення,  теорія  ймовірностей  та
математична  статистика)  в  обсязі,  необхідному  для
користування математичним апаратом та методами зі
спеціальності інформаційні системи та технології

Вища математика, 
Дискретна математика,
Теорія ймовірностей та 
математична статистика,
Комп’ютерна математика 
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ПР2

Використовувати  знання  з  основних
фундаментальних,  природничих  та  загально-
інженерних дисциплін, а також системного аналізу,
моделювання  систем,  теорії  алгоритмів  та
дискретної  математики  при  розв’язанні  типових
задач, проектуванні та використанні інформаційних
систем та технологій 

Фізика,
Дискретна математика,
Теорія алгоритмів,
Моделювання інформаційних 
систем

ПР3

Використовувати  базові  знання  інформатики  й
сучасних  інформаційних  систем  та  технологій,
навички  програмування  та  застосування
програмних  засобів,  безпечної  роботи  в
комп'ютерних мережах

Комп’ютерні офісні технології, 
Алгоритмізація та 
програмування, 
Навчальна практика,
Захист інформації в 
інформаційно-комунікаційних 
системах,
Адміністрування операційних 
систем та мереж,
Комп'ютерні мережі

ПР4

Демонструвати  уміння  розробляти  алгоритми  та
комп’ютерні програми на мовах високого рівня та із
застосуванням  технологій  об’єктно-орієнтованого
програмування 

Теорія алгоритмів, 
Алгоритмізація та 
програмування, 
Об’єктно-орієнтоване 
програмування, 
Курсова робота з об'єктно-
орієнтованого програмування,
Навчальна практика,
Навчальна комп'ютерна практика

ПР5

Демонструвати  навички  створення  бази  даних  та
використання інтернет-ресурсів 

Організація баз даних та знань,
Курсова робота з організації баз 
даних та знань,
WEB-технології та WEB-дизайн

ПР6

Проводити системний аналіз об’єктів проектування
та  обґрунтовувати  вибір  структури,  алгоритмів  та
способів циркулювання інформації в інформаційних
системах 

Алгоритмізація та 
програмування,
Об'єктно-орієнтоване 
програмування,
Курсова робота з об'єктно-
орієнтованого програмування,
Проектування інформаційних 
систем 

ПР7

Проектувати  інформаційні  системи,  мати  базові
знання  зі  змісту  і  правил  оформлення  проектних
матеріалів, знати склад та послідовність виконання
проектних  робіт з  урахуванням вимог відповідних
нормативно-правових документів 

Проектування інформаційних 
систем 

ПР8

Використовувати  стандарти  в  області
інформаційних  систем  та  технологій,  вміти  їх
застосовувати  при  розробці  функціональних
профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів і
сервісів інформаційних систем та технологій 

Архітектура інформаційних 
систем,
Архітектура комп'ютерів,
Моделювання інформаційних 
систем,
WEB-технології та WEB-дизайн

ПР9 Демонструвати  знання  і  практичні  навички Об'єктно-орієнтоване 
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програмування  та  використання  прикладних  і
спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ
для розв’язання задач проектування 

програмування, 
Курсова робота з об'єктно-
орієнтованого програмування,
Проектування інформаційних 
систем,
Переддипломна практика,
Дипломування

ПР10

Демонструвати  знання  і  практичні  навички
безпечної роботи в комп'ютерних мережах 

Комп’ютерні мережі,
Адміністрування операційних 
систем та мереж,
Захист інформації в 
інформаційно-комунікаційних 
системах

ПР11

Аргументувати  вибір  програмних  та  технічних
засобів  для  створення  інформаційних  систем  та
технологій  на  основі  аналізу  їх  властивостей,
призначення  і  технічних  характеристик  з
урахуванням  вимог  до  системи  і  експлуатаційних
умов 

Моделювання інформаційних 
систем,
Архітектура інформаційних 
систем,
Архітектура комп'ютерів,
Операційні системи

ПР12
Мати  навички  налагодження  та  тестування
програмних  і  технічних  засобів  інформаційних
систем та технологій 

Адміністрування операційних 
систем та мереж,
Операційні системи 

ПР13

Демонструвати знання сучасного рівня та новітніх
інформаційних  систем  та  технологій  з  метою  їх
запровадження у професійної діяльності 

Методи та інформаційні 
технології обробки великих  
даних (Big Data),
Курсовий проект з обробки 
великих даних,
Переддипломна практика,
Дипломування

ПР14
Застосовувати  принципи,  методи  і  алгоритми
комп’ютерної  графіки  під  час  розробки графічних
інтерфейсів взаємодії людини з комп'ютером 

Комп’ютерна графіка,
Теорія алгоритмів

ПР15

Використовувати  знання  з  основ  архітектури
комп'ютерів  і  комп'ютерних  мереж,  вміти
застосовувати  їх  в  процесі  обґрунтування
технічного забезпечення інформаційних систем

Архітектура комп’ютерів, 
Комп’ютерні мережі,
Архітектура інформаційних 
систем

ПР16

Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та
розробляти відповідне програмне забезпечення, що
входить до складу інформаційної системи 

Проектування інформаційних 
систем,
Об'єктно-орієнтоване 
програмування,
Курсова робота з об'єктно-
орієнтованого програмування,
Навчальна практика,
Навчальна комп'ютерна практика,
Переддипломна практика,
Дипломування

ПР17

Демонструвати  вміння  розробляти  техніко-
економічне  обґрунтування  розроблення
інформаційних  систем  та  технологій  та  вміти
оцінювати  економічну  ефективність  їх
впровадження 

Управління ІТ-проектами,
Економіка і управління 
підприємством
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ПР18

Застосовувати  принципи  і  правила  формалізації
економічних  ситуацій,  математичні  методи
обґрунтування  та  прийняття  управлінських  і
технічних рішень у різних ситуаціях 

Управління ІТ-проектами,
Економіка і управління 
підприємством

ПР19

Використовувати  сучасні  навчально-дослідницькі
інформаційні системи та комунікаційні технології 

Моделювання інформаційних 
систем,
Іноземна мова (англійська) для 
професійного спілкування,
Професійна іншомовна 
комунікація (англійська),
Переддипломна практика,
Дипломування

ПР20

Проводити обчислювальні експерименти, зіставляти
результати  експериментальних  даних  і  отриманих
рішень та оформляти отримані робочі результати у
вигляді презентацій та науково-технічних звітів 

Алгоритмізація та 
програмування,
Комп’ютерні офісні технології,
Навчальна практика,
Навчальна комп'ютерна практика,
Переддипломна практика,
Дипломування

ПР21

Оволодіння  необхідними  практичними  навичками
працювати  самостійно  (курсовий  проект  або
курсова  робота),  або  в  групі  (лабораторні  роботи,
включаючи  навички  лідерства  при  їх  виконанні),
уміння  отримати  результат  у  рамках  обмеженого
часу  з  наголосом  на  професійну  сумлінність  та
унеможливлення плагіату 

Курсова робота з об’єктно-
орієнтованого програмування, 
Курсова робота з організації баз 
даних та знань, 
Курсовий проект з обробки 
великих даних,
Навчальна практика, 
Навчальна комп'ютерна практика,
Переддипломна практика,
Дипломування

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
Варіант 1

1ПР1

Використовувати  обчислювальні  методи,
інформаційні  системи та технології  при вирішенні
різноманітних  задач  у  певних  галузях  науки  та
виробництва  або  комерційних  /  некомерційних
сферах діяльності людини 

Інформаційно-комунікаційні 
технології Інтернету речей,
Програмування систем реального
часу,
Інформаційні системи 
електронного бізнесу

1ПР2

Застосовувати обчислювальні методи, інформаційні
системи  та  технології  під  час  обробки  та  аналізу
різноманітних даних

Інтелектуальний аналіз даних,
Інформаційні системи 
електронного бізнесу 

1ПР3

Застосовувати  сучасні  інформаційні  технології,
зокрема  інтелектуальні,  когнітивні,
геоінформаційні,  аерокосмічні,  мобільні,  системи
обробки  зображень,  нейронні  мережі,  хмарні
обчислення,  обробку  та  аналіз  великих  даних,
паралельні та розподілені обчислення для швидкого
отримання  певних  результатів  та  досконалого
прийняття рішень 

Основи геоінформаційних систем
та технологій,
Основи програмування 
мобільних пристроїв,
Сучасні технології 
програмування

1ПР4 Володіти  інформаційними  технологіями Інформаційні системи 
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електронного  бізнесу,  а  також  технологіями
створення  систем  електронної  комерції,
електронного  банкінгу  та  інформаційних  систем
електронного  документообігу  у  фінансово-
економічній галузі 

електронного бізнесу, 
Адміністрування та оптимізація 
баз даних,
Телекомунікаційні технології в 
інформаційних системах

1ПР5

Застосовувати  мови  програмування  та  методи
інтелектуального  аналізу  даних,  розпізнавання
образів,  обробки  зображень,  просторового  аналізу
та  статистики,  графічні  методи  візуалізації  для
ефективного  прийняття  рішень  щодо   наукових
потреб або потреб різнорівневого виробництва 

Інтелектуальний аналіз даних,
Сучасні технології 
програмування

1ПР6

Використовувати  сучасні  методи  збирання  вимог,
аналізу,  проектування,  реалізації  (кодування),
верифікації  та  тестування  (спроектованих)
інформаційних систем для виявлення помилок при
розробці та ефективному їх усуненню; проектувати
програмне  забезпечення  згідно  певних  стандартів
якості та надійності

Основи тестування програм,
Основи програмування 
мобільних пристроїв,
Сучасні технології 
програмування

1ПР7

Вміти  обирати  інструментарій  проектування  і
кодування  програмно-апаратних  компонентів
інформаційних  систем,  зокрема  мобільних
платформ,  та  ефективно  застосувати  методи  та
технології  розв'язання  певних  задач  на  етапах  їх
створення та експлуатації

Основи програмування 
мобільних пристроїв,
Сучасні технології 
програмування,
Телекомунікаційні технології в 
інформаційних системах

Варіант 2

2ПР1

Застосовувати  геоінформаційні  системи  та
технології,  просторовий  аналіз  та  просторову
статистику  при  обробці  геоданих  (просторових
даних) з метою швидкого прийняття управлінських
рішень 

Програмування в ГІС,
Інструментальні засоби 
інформаційних систем

2ПР2

Застосовувати  основні  архітектури  комп'ютерів  і
комп'ютерних  мереж,  програмні  та  апаратні
інтерфейси  і  протоколи  передачі  даних  в  процесі
обґрунтування  технічного  забезпечення
інформаційних систем 

Адміністрування та 
масштабування корпоративних 
мереж,
Мережні інформаційні технології,
Технології хмарних обчислень

2ПР3

Опановувати  методи  та  інформаційні  технології
обробки даних великих об'ємів та використовувати
результати  пошуку  певних  даних  в  процесах
створення інформаційно-аналітичних продуктів для
потреб суспільства

Інструментальні засоби 
інформаційних систем,
Технології хмарних обчислень,
Інформаційні системи з 
розподіленими базами даних і 
знань

2ПР4

Застосовувати  методи  та  технології  обробки
цифрових зображень та  розпізнавання  образів  при
проектуванні  систем  машинного  зору,  складних
інтелектуальних  інформаційних  систем
відеообробки, сканування, розпізнавання та аналізу
даних 

Алгоритми та методи обробки 
зображень мовою Python,
Інструментальні засоби 
інформаційних систем

2ПР5 Використовувати графічні методи аналізу даних для
контролю  достовірності  статистичних  показників,
виявлення  похибок  та  вивчення  закономірностей

Програмування в ГІС,
Комп'ютерна анімація
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розвитку  явищ,  а  також  пошук  існуючих
взаємозв'язків 

2ПР6

Реалізовувати  складні  алгоритми  моделювання
систем  та  їх  компонентів  або  обробки  великих
об’ємів  різноманітних  даних  для  дослідження
характеристик і стану складних об'єктів 

Технології хмарних обчислень,
Технології розподілених систем 
та паралельних обчислень

2ПР7

Застосовувати  теоретичні  та  практичні  основи
методології  та  технології  моделювання  у  процесі
дослідження,  проектування  та  експлуатації
інформаційних  систем,  продуктів,  сервісів
інформаційних  технологій,  інших  об'єктів
професійної діяльності

Патерни проектування та 
програмування інформаційних 
систем

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розподіл  обсягу  програми  та  кредитів  за  видами  навчальної  діяльності  наданий  у
таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Розподіл обсягу програми вищої освіти
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1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 176
1.1 Цикл загальної підготовки 25
Н1 Історія українського суспільства 3 іс ІПТ 3
Н2 Іноземна мова професійного 

спрямування (англійська, німецька, 
французька)

6 іс ІнМов 1;2;3;4

Н3 Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

3 іс ІПТ 1

Н4 Світова та українська культура 3 іс ФП 5
Н5 Філософія 3 іс ФП 7
Н6 Фізична культура і спорт 3 дз КФС 1;2;4
Н7 Цивільна безпека 4 дз АОП 13;14
1.2 Цикл професійної підготовки 127
1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 23
Н8 Вища математика 8 іс ВМ 1;2;3;4
Н9 Фізика 5 іс Фізики 1;2
Н10 Теорія ймовірностей та математична

статистика
4 іс САУ 7;8

Н11 Економіка і управління 
підприємством

3 дз ПЕП 13;14

Н12 Професійна іншомовна комунікація 3 іс Перекл 13;14;15
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(англійська) аду
1.2.2 Фахові освітні компоненти за 

спеціальністю
104

Н13 Дискретна математика 5 дз САУ 3;4
Н14 Комп'ютерні офісні технології 4 дз ГІС 1;2
Н15 Теорія алгоритмів 5 дз ГІС 3;4
Н16 Іноземна мова (англійська) для 

професійного спілкування
6 іс ІнМов 5;6;7;8

Н17 Алгоритмізація та програмування 8 іс ГІС 1;2;3;4
Н18 Об'єктно-орієнтоване програмування 6 іс ГІС 5;6
Н19 Курсова робота з об'єктно-

орієнтованого програмування
0,5 дз ГІС 8

Н20 Управління ІТ-проектами 4,5 іс ГІС 5;6
Н21 Комп'ютерна графіка 4 дз ГІС 3;4
Н22 Організація баз даних та знань 5 іс САУ 7;8
Н23 Курсова робота з організації баз 

даних та знань
0,5 дз САУ 10

Н24 Операційні системи 5 іс ГІС 5;6
Н25 Комп'ютерні мережі 5 іс АКС 7;8
Н26 Архітектура інформаційних систем 4 іс ГІС 5;6
Н27 Архітектура комп'ютерів 4 дз АКС 7;8
Н28 Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах
4 іс БІТ 11;12

Н29 Адміністрування операційних 
систем та мереж

4,5 дз ГІС 9;10

Н30 Комп'ютерна математика 4 дз ГІС 7;8
Н31 Проектування інформаційних систем 5 іс ГІС 11;12
Н32 WEB-технології та WEB-дизайн 8 іс ГІС 9;10;11;12
Н33 Моделювання інформаційних систем 6 іс ГІС 13;14
Н34 Методи та інформаційні технології 

обробки великих  даних (Big Data)
5,5 іс ГІС 15

Н35 Курсовий проект з обробки великих 
даних

0,5 дз ГІС 15

1.3 Практична підготовка за 
спеціальністю

24

Н36 Навчальна практика 6 дз ГІС 4
Н37 Навчальна комп'ютерна практика 6 дз ГІС 8
Н38 Переддипломна практика 3 дз ГІС 16
Н39 Дипломування 9 ГІС 16
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 64
2.1 Фахові дисципліни 46

Варіант 1

30



№,
шифр

Вид навчальної діяльності

О
бс

яг
, к

ре
д.

П
ід

су
м

ко
ви

й 
ко

нт
ро

ль

К
аф

ед
ра

, щ
о 

ви
кл

ад
ає

Ро
зп

од
іл

 з
а 

чв
ер

тя
м

1С1 Основи геоінформаційних систем і 
технологій

4 іс ГІС 9;10

1С2 Інтелектуальний аналіз даних 5 іс ГІС 11;12
1С3 Основи тестування програм 5 дз ГІС 9;10
1С4 Інформаційні системи електронного 

бізнесу
6 дз ГІС 11;12

1С5 Основи програмування мобільних 
пристроїв

6 іс БІТ 9;10

1С6
Інформаційно-комунікаційні 
технології Інтернету речей

4 дз ГІС 15

1С7 Програмування систем реального 
часу

4 дз ГІС 13;14

1С8 Адміністрування та оптимізація баз 
даних

4 дз ГІС 15

1С9 Телекомунікаційні технології в 
інформаційних системах

4 дз ГІС 15

1С10 Сучасні технології програмування 4 дз ГІС 15
Варіант 2

2С1 Адміністрування та масштабування 
корпоративних мереж

4 іс ГІС 9;10

2С2 Алгоритми та методи обробки 
зображень мовою Python 

5 іс ГІС 11;12

2С3 Інформаційні системи з 
розподіленими базами даних і знань

5 іс ГІС 9;10

2С4 Комп'ютерна анімація 6 дз ГІС 11;12
2С5 Мережні інформаційні технології 6 іс ГІС 9;10
2С6 Патерни проектування та 

програмування інформаційних 
систем

4 дз ГІС 15

2С7 Технології розподілених систем та 
паралельних обчислень

4 дз ГІС 13;14

2С8 Інструментальні засоби 
інформаційних систем

4 дз ГІС 15

2С9 Технології хмарних обчислень 4 дз ГІС 15
2С10 Програмування в ГІС 4 дз ГІС 15
2.2 Практична підготовка за 

спеціальністю
6

ПС1 Проектно-технологічна практика 6 дз ГІС 12
2.3 Дисципліни за вибором студента 12
В1.1 Дисципліна 1 3 дз 11
В1.2 Дисципліна 2 3 дз 12
В2.1 Дисципліна 3 3 дз 13;14
В2.2 Дисципліна 4 3 дз 13
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Разом за нормативною та 
вибірковою частинами

240

Примітки: 
1. Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін (назви кафедр подані за

станом на час формування ОПП):  ІПТ – історії та політичної теорії;  ІнМов – іноземних мов;
КФС  –  фізичного  виховання  та  спорту;  ФП –  філософії  і  педагогіки;  АОП  –  аерології  та
охорони праці;  ВМ – вищої  математики;  САУ – системного  аналізу  та  управління;  ПЕП –
прикладної економіки та підприємництва; АКС – автоматизації та комп'ютерних систем; БІТ –
безпеки інформації та телекомунікацій; ГІС – геоінформаційних систем.

2. Дисципліни за вибором студента обираються з загального університетського переліку
дисциплін відповідно на 3 та 4 курсах навчання.

8 ВИМОГИ  ДО  СТРУКТУРИ  ПРОГРАМ  ДИСЦИПЛІН,  ПРАКТИК,
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Уміння  бакалавра  визначаються  за  видами  навчальної  діяльності  як  конкретизація
загальних  і  професійних  компетентностей  в  програмах  навчальних  дисциплін,  практик,
індивідуальних  завдань  і  застосовуються  як  критерії  відбору  необхідних  і  достатніх  знань
(змістових модулів), які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Зв'язок  освітньої  програми  з  програмами  підготовки  за  видами  навчальної  діяльності
забезпечує якість вищої освіти на стадії проектування.

Програма  дисципліни,  що  складає  зміст  вищої  освіти  бакалавра,  має  визначати  також
загальний час на засвоєння, форму підсумкового контролю, перелік базових дисциплін, вимоги
до  інформаційно-методичного  забезпечення,  вимоги  до  засобів  діагностики  та  критеріїв
оцінювання, вимоги до структури робочої програми дисципліни.

9 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ

Інформаційною  базою  для  створення  засобів  діагностики  підсумкового  контролю  за
видами навчальної діяльності мають бути дисциплінарні уміння та відповідні знання.

Випускна атестація здійснюється оцінюванням ступеню сформованості компетентностей.
Форма атестації – дипломування.

10 ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ

Очна форма – 3 роки 10 місяців, заочна – 3 роки 10 місяців.

11 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання за варіантами
наведена у таблицях 11.1 та 11.2.
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Таблиця 11.1 – Послідовність навчальної діяльності за варіантом 1
Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності

1
1 Н3, Н2, Н6, Н8, Н9, Н14, Н17

2 Н1, Н2, Н6, Н8, Н13, Н15, Н17, Н21, Н36

2
3 Н4, Н16, Н18, Н20, Н24, Н26

4 Н5, Н10, Н16, Н22, Н25, Н27, Н30, Н37

3
5 Н29, Н32, 1С1, 1С3, 1С5

6 Н28, Н31, Н32, В1.1, В1.2, 1С2, 1С4, ПС1

4
7 Н7, Н11, Н12, Н33, В2.1, В2.2, 1С7

8 Н12, Н34, 1С6, 1С8, 1С9, 1С10, Н38, Н39

Таблиця 11.2 – Послідовність навчальної діяльності за варіантом 2
Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності

1
1 Н3, Н2, Н6, Н8, Н9, Н14, Н17

2 Н1, Н2, Н6, Н8, Н13, Н15, Н17, Н21, Н36

2
3 Н4, Н16, Н18, Н20, Н24, Н26

4 Н5, Н10, Н16, Н22, Н25, Н27, Н30, Н37

3
5 Н29, Н32, 2С1, 2С3, 2С5

6 Н28, Н31, Н32, В1.1, В1.2, 2С2, 2С4, ПС1

4
7 Н7, Н11, Н12, Н33, В2.1, В2.2, 2С7

8 Н12, Н34, 2С6, 2С8, 2С9, 2С10, Н38, Н39

12 ВИМОГИ  ДО  НАЯВНОСТІ  СИСТЕМИ  ВНУТРІШНЬОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Внутрішнє забезпечення  якості  вищої  освіти  здійснюється  відповідно  до  «Політики
забезпечення  якості  вищої  освіти  Державного  ВНЗ  «Національний  гірничий  університет»,  що
оприлюднена на сайті університету за адресою: 
(http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/).

13 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Освітня  програма  оприлюднюється  на  сайті  університету  до  початку  прийому  на
навчання до університету відповідно до Правил прийому.

13.2 Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої
освіти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та завідувачі випускових кафедр
за спеціалізаціями.
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