


 



Розроблено робочою групою у складі 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія, педагогічне 

звання 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Відомості про 

підвищення кваліфікації 

викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 
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Підвищення кваліфікації 

– Львівський інститут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

№ 285-3-10 від 

16.02.2018 року. 

Стажування, у Wyższe 

Seminarium Duchowne 

Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego, 

сертифікат KW-021/0719 

від 05.07.2019. 

 

 

1) наукові публікації у періодичних виданнях, 

які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 

1. Babichev, S., Durnyak, B., Zhydetskyy, V., Pikh, 

I., Senkivskyy, V Techniques of DNA 

Microarray Data Pre-processing Based on the 

Complex Use of Bioconductor Tools and 

Shannon Entropy. 12nd International Workschop on 

Computer Modeling and Intelligent 

Systems, CSMIS 2019. CEUR Workshop 

Proceedings 2353, Zaporizhzhia, 15-19 April 

2019, pp. 365-377. 

2. Babichev, S., Durnyak, B., Pikh, I., Senkivskyy, 

V. An Evaluation of the Objective Clustering 

Inductive Technology Effectiveness implemented 

Using Density-Based and 

Agglomerative Hierarchical Clustering Algorithms. 

15th International Scientific Conference on 

Intellectual Systems of Decision Making and 

Problems of Computational Intelligence, 

ISDMCI 2019. Advances in Intelligent Systems and 

Computing. 1020, Kherson, 21-25 May 2019, pp. 

532- 553. DOI: 10.1007/978-3-030-26474-1_37 

3. Senkivskyy, V., Pikh, I., Havenko, S., Babichev, 

S. A Model of Logical Inference and 

Membership Functions of Factors for the Printing 

Process Quality Formation. 15th 

International Scientific Conference on Intellectual 



Systems of Decision Making and 

Problems of Computational Intelligence, ISDMCI 

2019. Advances in Intelligent Systems and 

Computing, 1020, Kherson, 21-25 May 2019, pp. 

609- 621.doi.org/10.1007/978-3-030- 

26474-1_42 

2) наукові публікації в наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України; 

1. Сеньківський В. М., Піх І. В., Петяк Ю. Ф., 

Гавенко М. М. Модель інформаційного 

формування ефективності систем захисту даних 

на мобільних пристроях. Квалілогія книги. 2016. 

№ 1 (29). С. 30-35. 

2. . Піх І. В. Петяк Ю. Ф., Сеньківський В. М. 

Інтегральний показник формування 

рівня ефективності систем захисту даних на 

мобільних пристроях. Квалілогія книги. 

2016. № 2 (30). С. 14-21 

3. Сеньківський В.М., Піх І. В., Сеньківська Н. Є. 

Теоретичні основи забезпечення 

якості видавничо-поліграфічних процесів 

(Частина 1: Вступні загальні засади). 

Наукові записки. 2016. № 1 (52). С. 22-31. 

4. Сеньківський В. М., Піх І. В., Кудряшова А. В., 

Литовченко О. В. Теоретичні 

основи забезпечення якості видавничо-

поліграфічних процесів (Частина 2: Синтез 

моделей пріоритетності дії факторів). Поліграфія 

і видавнича справа. 2016. № 1 

(71). С. 20-29. 

5. Сеньківський В. М., Піх І. В., Петяк Ю. Ф., 

Калиній І. В. Теоретичні основи 

забезпечення якості видавничо-поліграфічних 

процесів (Частина 3. Проектування 

альтернативних варіантів). Наукові записки. 

2016. № 2 (53). С. 47-56. 

6. Дурняк Б.В., Сеньківський В. М., Піх І. В. 

Формування якості процесу 

проектування видань на основі матриць знань і 

нечітких логічних рівнянь 

Поліграфія і видавнича справа. 2017. № 1 (73). С. 

11-18. 

7. Піх І. В., Сеньківський В.М., Сеньківська Н. Є., 



Калиній І. В. Теоретичні основи 

забезпечення якості видавничо-поліграфічних 

процесів (Частина 4. Прогнозування 

та забезпечення якості засобами нечіткої логіки) 

Наукові записки. 2017. № 1 (54). С. 22-30. 

8. Піх І. В. Кудряшова А. В. Багатофакторний 

вибір альтернативних варіантів 

композиційного оформлення видання на основі 

лінійного згортання критеріїв. 

Наукові записки. 2017. № 2 (55). С. 41-46. 

9. Піх І. В. Функціональні компоненти 

інтегрального показника якості книжкових 

видань. Поліграфія і видавнича справа. 2017. № 2 

(74). С. 35-42. 

10. Піх І.В., Сеньківський В.М, Литовченко О. В., 

Калиній І. В. Семантична мережа та 

модель факторів процесу друкування книжкових 

видань. Наукові записки. Наук. 

техн. зб. Вип. № 2 (57). Львів: УАД, 2018. С. 45-

51 

11. Піх І. В., Сеньківський В.М., Литовченко 

О.В., Голубник Т.С., Сеньківська Н.Є. 

Моделі факторів формування якості процесу 

запису видання на носій. Поліграфія і 

видавнича справа. № 1 (77), Львів: УАД, 2019. С. 

86-92. 

12. Піх І.В., Сеньківський В.М., Сеньківська Н.Є., 

Калиній І.В. Альтернативні 

варіанти реалізації процесу запису видання на 

носій. Наукові записки. Вип. № 1 

(58). Львів: УАД, 2019. С. 55-61. 

3) видані підручники, навчальні посібники, 

монографії 

1.Сеньківський В.М., Піх І.В. Інформаційні 

технології моделювання видавничих процесів. 

Навчальний посібник з грифом МОН України. 

Львів: УАД, 2013. 224 с. 

2.Піх І. В., Дурняк Б. В., Сеньківський В. М., 

Голубник Т. С. Інформаційні технології 

формування якості книжкових видань. 

Монографія. Львів: Українська академія 

друкарства, 2017. 308 с. 

8) Виконання НДР 

«Дослідження алгоритмів опрацювання тексту в 



задачах пошуку та підбору інформації» (ДР № 

0109U003049).  

10) 

 Заступник завідувача кафедри комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій. 

Розробляла у складі проектної групи 

документацію для ліцензування спеціальності 

122 «Комп’ютерні науки»  

13) Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок 

1. Піх І.В, Сеньківський В.М. Методичні 

рекомендації до виконання магістерських робіт. 

Львів:Українська академія друкарства. 2016. -32 с 

2. Піх І. В., Кудряшова А. В. Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт для студентів 

денної форми навчання спеціальності 

«Інформаційні системи та технології» та 

«Комп’ютерні науки». Частина 1. Львів: УАД, 

2018. 48 с. 

3. Піх І. В., Кудряшова А. В. Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт для студентів 

денної форми навчання спеціальності «Інформа-

ційні системи та технології» та «Комп’ютерні 

науки». Частина 2. Львів: УАД, 2018. 30 с. 

15) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики; 

1. Піх І. В. Модель забезпечення якості 

тематичного планування книжкових видань / І. В. 

Піх, В. М. Сеньківський, О.І. Осінсук// Мат. 

Міжнародної наук.-техн. конференції «SCIENCE 

and EDU-CATION a NEW DI-MENSION»,   

BUDA-PEST, 2017.  III(9), Is. 53. pp. 58-62.  

2. Піх І. В. Семантична мережа факторів якості 

друкарського процесу / І.В. Піх, В. М. 

Сеньківський, О. В. Литовченко //Матеріали 

XXVII-ї міжнар. наук-практ. конф. з проблем 

вид-полігр. галузі. Київ: ВАТ «УкрНДІ СВД», 

2018. С. 117-119. 

3. Піх І. В. Модель формування якості 



додрукарського підготування книжкових видань 

/Матеріали X-ї міжнародної науково-практичної 

конференції «Квалілогія книги». Львів: 2019. С. 

7-9 

4. Піх І. В. Функції належності лінгвістичних 

змін-них основних етапів випуску книжкових 

видань / І. В. Піх, В. М. Сеньківський, Н. Є. 

Сеньківська, І. В. Калиній // Матеріали XXIX 

Міжнародної науково-практичної конференції з 

проблем видавничо-поліграфічної галузі (11 

листопада 2019) ВАТ «УкрНДІ СВД», Київ. С. 

62-65 

 

  

Гілета  

Іван 

Васильович 

 

доцент 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій 

ДУ «Львівська 

політехніка», 

1994, 

спеціальність 

«Прикладна 

математика», 

інженер-

математик 

кваліфікацію 

«Інженер-

математик», 

диплом ЛВ № 

012427. 

к.т.н., 05.13.06 –

інформаційні 

технології, 

«Інформаційна 

технологія 

проектування газетних 

видань», диплом ДК № 

013031 від 28.03.2013 

р.,доцент кафедри 

«Інформаційних 

мультимедійних 

технологій» атестат 

12ДЦ № 045167 від 

15.12.2015 р. 

 

21 рік Львівський інститут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

наказ № 8-О від 

19.03.2018р. термін 

стажування 23.03.2018р.-

23.04.2018р., тема 

«Вдосконалення 

професійної підготовки 

шляхом поглиблення і 

розширення професійних 

знань, набуття досвіду 

виконання додаткових 

завдань та обов’язків в 

межах спеціальності. 

Ознайомлення з 

запровадженими 

дистанційними, 

інформаційно-

комунікативними 

технологіями навчання», 

ДОВІДКА про 

проходження 

стажування №45/18 від 

24.05.2018р. 

1) наукові публікації у періодичних виданнях, 

які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection 

1. Senkivskyi V., Kudriashova A., Pikh I., Hileta I., 

Lytovchenko O. Models of Postpress Processes 

Designing. 1st International Workshop on Digital 

Content & Smart Multimedia, DCSMart 2019, Lviv, 

Ukraine, December 23-25, 2019. pp. 259-270. 

2. Durnyak B., Hileta I., Pikh I., Kudriashova A., 

Petiak Y. Designing a Fuzzy Controller for 

Prediction of Tactile Product Quality. 1st 

International Workshop on Digital Content & Smart 

Multimedia, DCSMart 2019, Lviv, Ukraine, 2019. 

pp. 70-81. 

2) Наукові публікації в наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України; 

1. Вагомі технологічні операції опрацювання 

ілюстрацій для публікації в поліграфічному 

виданні / І. В. Гілета, Миклушка І.З., Пилип’юк 

В.В.// Наукові записки (Укр. акад. друкарства). – 

2016. – № 1 (52). – С. 62–68. 

2. Пріоритетність факторів у процесі 

забезпечення якості цифрової фотографії/ І. В. 

Гілета, Миклушка І.З., Пилип’юк В.В., 

Литовченко О.В. // Квалілогія книги (Укр. акад. 

друкарства). – 2016. – № 1(29) – С. 57-64 



3. Модель факторів впливу на процес 

проектування тактильної продукції/ / І. В. Гілета, 

М. М. Гавенко, В. М. Сеньківський // Поліграфія і 

видавнича справа (Укр. акад. друкарства). – 

2017. – № 1 (73). – С. 87–96. 

4. Формалізація факторів процесу сприйняття 

тактильної продукції / І. В. Гілета, М. М. Гавенко 

//Квалілогія книги (Укр. акад. друкарства). – 

2017. – №1 (31). – С. 98–104. 

Монографія 

Гавенко М.М., Гілета І.В., Гавенко С.Ф., 

Лабецька М.Т., Сеньківський В. М., 

Удосконалення технологій друкування та 

забезпечення якості тактильного сприйняття 

шрифту Брайля. Монографія. Львів: Українська 

академія друкарства, 2019. 280 с. 

8) Виконання НДР 

«Дослідження алгоритмів опрацювання тексту в 

задачах пошуку та підбору інформації» (ДР № 

0109U003049).  

10) 

 Заступник завідувача кафедри комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій. 

Розробляв у складі проектної групи 

документацію для ліцензування та акредитації 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  та 126 

«Інформаційні системи та технології» 

15) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики; 

Гілета І.В. Субстрактний аналіз процесу 

сприйняття зображень шрифту Брайля особами з 

порушеннями зору / Гілета І.В., Гавенко М.М. // 

IX Міжнар. наук.-практ. конф. «Квалілогія 

книги» : тези доп. (26 травня 2017 р.). — С. 15–

17. 

Гілета І.В. Використання у нечітких моделях 

кількісних показників якості електронного 

видання : «Інформаційні технології друкарства» 

ДРУКОТЕХН-2018, VII-міжн. наук.-техн. конф., 

м. Львів, 15-16 лист. 2018р.– С.80–82.   

Гілета І.В. Доцільність використання нечітких 



моделей якості інформаційних систем / IX 

Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Квалілогія книги» : 

тези доп. (12 вересня 2019 р.). — С. 32–34. 

Гілета І.В. Побудова нечіткої моделі кількісних 

параметрів цифрових медіа / Наук.-техн. конф. 

проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. 

друкарства : (26 лютого – 1 березня 2019 р.). — 

Львів, 2019. — С. 125. 

Гілета І.В. Доцільність використання нечітких 

моделей якості інформаційних систем / IX 

Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Квалілогія книги» : 

тези доп. (12 березня 2019 р.). — С. 32–34. 

 

Кудряшова 

Альона 

Вадимівна 

старший викладач 

кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

інформаційних 

технологій 

Українська 

академія 

друкарства у 2014 

р. за 

спеціальністю 

«Комп’ютерні 

технології та 

системи 

видавничо-

поліграфічних 

виробництв» та 

здобула 

кваліфікацію 

технолог-

дослідник, 

викладач. 

Кандидат 

технічних наук, 

спеціальність 

05.13.06 – 

інформаційні 

технології, 2018 р. 

ДК № 049287від 23 
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2 роки Стажування, у 
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1) наукові публікації у періодичних виданнях, 

які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 

Web of Science Core Collection  

1. Senkivskyi V., Kudriashova A., Pikh I., Hileta I., 

Lytovchenko O. Models of Postpress Processes 

Designing. 1st International Workshop on Digital 

Content & Smart Multimedia, DCSMart 2019, Lviv, 

Ukraine,  2019. Pp. 259-270. 

2. Durnyak B., Hileta I., Pikh I., Kudriashova A., 

Petiak Y. Designing a Fuzzy Controller for 

Prediction of Tactile Product Quality. 1st 

International Workshop on Digital Content & Smart 

Multimedia, DCSMart 2019, Lviv, Ukraine, 2019. 

pp. 70-81. 

2)Публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку фахових наукових видань України 

1. Піх І. В., Кудряшова А. В. Багатофакторний 

вибір альтернативних варіантів композиційного 

оформлення видання на основі лінійного 

згортання критеріїв. Наукові записки. 2017. № 2 

(55). С. 41–46. 

2. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В. 

Формування інтегрального показника якості 

реалізації процесу проектування видання. 

Поліграфія і видавнича справа. 2017. № 2 (74). С. 

11–18. 

3. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В., Козак Р. 

О. Семантична мережа факторів формування 

видавничого портфелю. Поліграфія і видавнича 

справа. 2018. № 2 (76). С. 39–45. 



4. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В. 

Формалізоване подання зв’язків між факторами 

проектування післядрукарських процесів. // 

Поліграфія і видавнича справа. 2019. № 1 (77). С. 

70–77. 

5. Кудряшова А. Модель якості проектування 

післядрукарських процесів. Технологічні 

комплекси. Луцьк, 2019. № 1 (16). С. 44–48. 

3) Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

1. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В., Козак Р. 

О. Інформаційна технологія формування якості 

редакційно-видавничого процесу: Монографія. 

Львів : Українська академія друкарства, 2019. 272 

с. 

2. Голод І. В., Пасічник М. С., Кудряшова А. В. 

Інформаційно-аналітична діяльність. Навч. 

посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Львів: УАД. 2017. 296 с. 

13) Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспек-тів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок 

1. Пасічник М. С., Антоник О. В., Зубко Н. Н., 

Савчук Г. М., Кудряшова А. В. Випускна 

кваліфікаційна робота : методичні настанови до 

виконання, оформлення і захисту бакалаврських і 

магістерських робіт для студентів спе-ціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». Українська академія друкарства. Львів, 

2018. 104 с. 

2. Піх І. В., Кудряшова А. В. Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт для студентів 

денної форми навчання спеціальності 

«Інформаційні системи та технології» та 

«Комп’ютерні науки». Частина 1. Львів: УАД, 

2018. 48 с. 

3. Піх І. В., Кудряшова А. В. Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт для студентів 

денної форми навчання спеціальності «Інформа-

ційні системи та технології» та «Комп’ютерні 

науки». Частина 2. Львів: УАД, 2018. 30 с. 

15) Наявність науково-популярних та/або 



консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики  

1. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В. 

Прогностичне оцінювання процесу 

проектування видань засобами нечіткої 

логіки. International research and practice 

conference «Modern methods, innovations, and 

experience of practical application in the field of 

technical sciences»: Conference proceedings (Radom 

(Poland): Izdevnieciba «Baltija Publishing», 

December 27–28, 2017). Radom, 2017. Рp. 28–32. 

2. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В. 

Синтезування моделі пріоритетного впливу 

факторів на якість формування видавничого 

портфелю. The 6th International youth 

conference “Perspectives of science and education” 

(December 14, 2018) SLOVO\WORD, 

New York, USA. 2018. С. 325–335. 

3. Кудряшова А. В. Розроблення стратегії 

реалізації процесів проектування та 

композиційного оформлення видання. XXIV 

Міжнародна науково-практична конференція 

з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези 

доповідей. Київ, 2017. С. 46–48. 

4. Кудряшова А. В., Сеньківський В. М. Засади 

нечіткої логіки в забезпеченні якості 

проектування видання. XXV Міжнародна 

науково-практична конференція з проблем 

видавничо-поліграфічної галузі : тези доповідей. 

Київ, 2017. С. 66–68. 

5. Кудряшова А. В. Оптимізація вагових значень 

факторів проектування 

післядрукарських процесів. XXІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції з 

проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези 

доповідей (11 листопада 2019 р.). ДАК 

«Укрвидавполіграфія». Київ, 2019. С. 47–49. 

Литовченко 

Олег 

Віталійович 

доцент кафедри 

комп’ютерних 
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Українська 

академія 

друкарства, 

спеціальність 

«Комп’ютерно-

інтегровані 

Кандидат 

технічних наук 

спеціальність 

05.13.06 – 

інформаційні 

10 років Стажування – ТзОВ 

“Газета “Життя””,  

(№369, 25.09.2019р.) 

1) Наукові публікації у періодичних виданнях, 

які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus: 

1. Senkivskyi V., Kudriashova A., Pikh I., Hileta I., 

Lytovchenko O. Models of Postpress Processes 

Designing. 1st International Workshop on Digital 



технологічні 

процеси і 

виробництва», 

кваліфікація 

«Спеціаліст з 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологічних 

процесів і 

виробництв», 

диплом ВК 

№30566627, 2006 

р. 

технології, диплом 

ДК № 066761 від 

23.02.2011 р. 

Content & Smart Multimedia, DCSMart 2019, Lviv, 

Ukraine,  2019. pp. 259-270. 

 

2) Пять наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

1. Литовченко О. В. Моделі факторів формування 

якості процесу запису видання на носій / І. В. 

Піх, В. М. Сеньківський, Т. С. Голубник, Н. Є. 

Сеньківська // Поліграфія і видавнича справа. - 

2019. - № 1. - С. 86–92 

2. Піх І.В., Сеньківський В.М., Литовченко О.В., 

Калиній І.В.. Семантична мережа та модель 

факторів процесу друкування книжкових видань. 

Наукові записки. Наук. техн. зб. Вип. №2(57). 

Львів : УАД, 2018. С. 45-51 

3. Литовченко О.В. Формування інтегральних 

показників якості планування та художньо-

технічного оформлення книжкових видань 

засобами теорії нечітких множин / О. І. Осінчук, 

О.В. Литовченко, І.В. Калиній // Моделювання та 

інформаційні технології – 2018. 

4. Дурняк Б. В., Сеньківський В.М., Гілета І. В., 

Литовченко О. В. Моделі планування 

навчального процесу спеціальності вищого 

навчального закладу. Поліграфія і видавнича 

справа (Укр. акад. друкарства). – 2015. – № 1 (69). 

– С. 11–17. 

5. Удосконалення моделі факторів впливу на 

композиційне оформлення видання / В. М. 

Сеньківський, О. В. Литовченко, А. В. 

Кудряшова // Поліграфія і видавнича справа 

(Укр. акад. друкарства). – 2016. – № 2 (72). – С. 

20–27. 

8) Виконання НДР 

«Дослідження алгоритмів опрацювання тексту в 

задачах пошуку та підбору інформації» (ДР № 

0109U003049). 

13) Наявність виданих навчально-методичних 

праць: 

1. Методичні вказівки до виконання курсового 

проекту з дисципліни “Розроблення клієнт-

серверних систем” для студентів групи КН-3 

факультету ВПІТ. Львів: УАД. –  2019. – 15 с. 



2. Конспект лекцій з дисципліни “WEB-

програмування” для студентів групи ЗКН-2 

факультету ВПІТ. Львів: УАД. –  2019. – 50 с. 

3. Конспект лекцій з дисципліни “Шаблони 

розробки програмних систем” для студентів 

групи КН-3 факультету ВПІТ. Львів: УАД. –  

2019. – 40 с. 

15) Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики; 

1. Литовченко О. В.Моделювання навчального 

плану спеціалізації /Литовченко О. В., 

Сеньківський В. М., Гілета І. В.//Мат. XXI 

Міжнар. наук.-практ. конф. ДАК 

«Укрвидавполіграфія» : (лист. 2015 р.). – 2015. – 

С. 117–119. 

2. Литовченко О. В. Семантична мережа факторів 

якості друкарського процесу/Литовченко О. В., 

Піх І.В., Сеньківський В.М.// XXVII Міжнар. 

наук-практ. конф. з проблем вид-полігр. галузі. 

К.: ВАТ “УкрНДІ СВД”, 2018. С. 117–119 

3. Литовченко О. В. Використання LMS-системи 

Google Classroom в навчальному процесі. / Наук.-

техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і 

асп. Укр. акад. друкарства : (лютий 2018 р.). — 

Львів, 2018. 

17) Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

Дизайнер-верстальник. Видавнича група 

“Життя”. 2007–2014 рр. 



 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

1 – Загальна інформація 

Заклад вищої освіти 
Українська академія друкарства 

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 

Обмеження щодо 

форм навчання 
немає 

Освітня кваліфікація Бакалавр з комп’ютерних наук 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки 

Освітня програма – Комп’ютерні науки 

Обсяг освітньої 

програми 
240 кредитів ЄКТС / 4 роки 

Ліцензія 
Наказ МОН від 25.11.2016р. №1499-Л, постанова КМУ від 1 

лютого 2017 року № 53   

Наявність акредитації первинна 

Акредитаційна 

установа  
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Цикл/рівень 

програми 

НРК України – 6 рівень 

FQ-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови 

Повна загальна середня освіта або освітній ступінь «молодший 

бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст»). 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня 

молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») можливе визначення та перезарахування не більше 120 

кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) за спеціальностями в межах галузі, і не більше 60 

кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми 

підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за 

іншими спеціальностями. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення освітньої 

програми 

https://www.uad.lviv.ua/uploads/2019/op-is.pdf 



2 -– Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в галузі комп’ютерних наук, які характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, і передбачають застосування теорії та методів 

інформаційних технологій 

3 – Характеристика освітньої програми 

Опис предметної 

області 

 

Об'єкти вивчення та діяльності: 

- математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, 

об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і 

знань  

- методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та 

використання інформації, інтелектуального аналізу даних і 

прийняття рішень 

- теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація 

алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі 

паралельні обчислення та великі дані. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні 

та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; 

застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в 

моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних 

технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід 

інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, 

технічних, природничих і соціально-економічних систем. 

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, 

алгоритми, технології, процеси та способи отримання, 

представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в 

інформаційних системах. 

Методи, методики та технології: математичні моделі, методи та 

алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що 

виникають при розробці ІТ; сучасні технології та платформи 

програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої 

інформації; технології та методи проектування, розроблення та 

забезпечення якості складових ІТ; методи комп’ютерної графіки та 

технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-

технології моделювання та проектування ІТ; 

Інструменти та обладнання: розподілені обчислювальні системи; 

комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи 

управління базами даних, операційні системи. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні вимоги до 

фахівців з комп’ютерних наук для потреб IT-галузі, видавничо-

поліграфічної, пакувальної та суміжних галузей економіки. 

 

Основний фокус 

освітньої програми  

Акцент на спеціальній освіті та професійній підготовці в галузі  

комп’ютерних наук для формування фахівців як соціальних 

особистостей, здатних вирішувати визначені проблеми і задачі 

професійного спрямування. 

Ключові слова: алгоритм, бази даних, інформаційна система, 

інтелектуальна система, імітаційна модель, комп’ютерна мережа, 

операційна система, паралельні обчислення, програмування, веб-

технології, штучний інтелект, комп’ютерна графіка. 

Особливості 

програми 

Особливість ОП полягає в тому, що частина дисциплін з 

навчального плану спрямована на підготовку фахівців з 

комп’ютерних наук для видавництв, підприємств поліграфічної, 

пакувальної продукції та суміжних галузей економіки. 

Передбачено проведення орієнтованих на видавничо-поліграфічну 

сферу лекційних курсів, практичних занять, тренінгів та 



самостійної наукової роботи в рамках студентських наукових 

гуртків. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування 

Працевлаштування та продовження освіти 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором України (ДК 003:2010):  

2131.2 Адміністратор бази даних;  

2131.2 Адміністратор даних;  

2131.2 Адміністратор доступу;  

2131.2 Адміністратор системи;  

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;  

2132.2 Інженер-програміст;  

2132.2 Програміст (база даних);  

2132.2 Програміст прикладний;  

2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів;  

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій;  

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення;  

3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм. 

Академічні та 

професійні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-

пізнавальний характер. Практичні проводяться в малих групах, 

поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, 

підготовкою презентацій з використання сучасних професійних 

програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і 

консультування самостійної роботи здійснюється через модульне 

середовище освітнього процесу. Акцент робиться на особистісному 

саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати 

роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя. 

Система оцінювання 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, 

презентації, тематичні дослідження, звіти з практичних та 

лабораторних робіт, захист лабораторних та практичних робіт, 

заліки, іспити, захист практики, публічний захист кваліфікаційної 

роботи.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) 

та ЄКТС. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів інформаційних 

технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 

Передбачені 

Стандартом 

вищої освіти України 

для першого 

(бакалаврського) 

рівня , спеціальності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 



122 – Комп’ютерні 

науки.  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Загальні 

Передбачені закладом 

вищої освіти 

ВЗК1 Здатність застосовувати практичні результати до визначеної 

предметної області 

Спеціальні 

Передбачені 

Стандартом 

вищої освіти України 

для 

першого 

(бакалаврського) 

рівня , спеціальності 

122 – Комп’ютерні 

науки. 

СК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування 
неперервних та дискретних математичних моделей, 
обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування 
теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, 
аналізу та інтерпретування  
СК2.Здатність до виявлення статистичних закономірностей 
недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального 
інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої 
обробки даних, методів машинного навчання та генетичного 
програмування тощо. 
СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних 
висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних 
обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, 
оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та 
нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного 
моделювання предметних областей і створення програмних та 
інформаційних систем. 
СК4. Здатність використовувати сучасні методи математичного 
моделювання об’єктів, процесів і явищ, задач математичного 
моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного 
розв’язування професійних задач. 
СК5. Здатність здійснювати формалізований опис задач 
дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-
економічних системах різного призначення, визначати їх 
оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з 
урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси 
управління в системах різного призначення та рівня ієрархії. 
СК6. Здатність до системного мислення, застосування методології 
системного аналізу для дослідження складних проблем різної 
природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, 
що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики. 
СК7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи 
методології та технології моделювання для дослідження 



характеристик і поведінки складних об'єктів систем, проводити 
обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів. 
СК8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення 
із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, 
об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з 
відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, 
структурами даних і механізмами управління.  
СК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель 
на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань 
і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів 
даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення 
обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних 
сервісах. 
СК10. Здатність застосовувати методології, технології та 
інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу 
інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 
СК11. Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі 
методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано 
структурованими даними, їхньої оперативної обробки та 
візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних 
задач. 
СК12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів 
в інформаційних системах різного призначення з урахуванням 
архітектури, конфігурування, показників результативності 
функціонування операційних систем і системного програмного 
забезпечення.  
СК13. Здатність до розробки мережевого програмного 
забезпечення, що функціонує на основі різних топологій 
структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні 
системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж.  
СК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення 
інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне 
програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури.  
СК15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання 
бізнес-процесів, побудови та практичного застосування 
функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-
технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування. 
СК16. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на 
основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених 
обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем 
паралельної обробки інформації. 
 

Спеціальні 

Передбачені закладом 

вищої освіти 

ВСК1. Здатність використовувати інструментарії проектування, 
моделювання та експертного оцінювання інформаційних систем 
видавничо-поліграфічної, пакувальної та суміжних галузей 
економіки. 
ВСК2. Здатність створювати візуальні моделі предметної області 
видавничо-поліграфічної продукції 
ВСК3. Здатність проектувати і реалізовувати видавничі програмні 
продукти, використовуючи методи та засоби мультимедійних 
інформаційних технологій 
 

Матриця відповідності визначених Стандартом та закладом вищої освіти компетентностей 
дескрипторам НРК подана в Додатку А 



7 – Програмні результати навчання 

Передбачені 

Стандартом 

вищої освіти України 

для 

першого 

(бакалаврського) 

рівня , спеціальності 

122 – Комп’ютерні 

науки. 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-
логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і 
методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в 
предметній області комп'ютерних наук. 
ПР2. Використовувати сучасний математичний апарат 
неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної 
геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач 
теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та 
реалізації об’єктів інформатизації. 
ПР3. Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, 
їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових 
процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування 
задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей. 
ПР4. Використовувати методи обчислювального інтелекту, 
машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, 
генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач 
розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів 
керування тощо. 
ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми 
розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати 
ефективність та складність алгоритмів на основі застосування 
формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій. 
ПР6. Використовувати методи чисельного диференціювання та 
інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та 
інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та 
можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички 
програмної реалізації чисельних методів. 
ПР7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних 
систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, 
розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач 
лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного 
програмування. 
ПР8. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, 
процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та 
проектування динамічних процесів в макроекономічних, 
технічних, технологічних і фінансових об’єктах. 
ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, 
вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості 
застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач 
в галузі комп’ютерних наук. 
ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-
серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та 
фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до 
них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, 
бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов 
веб-програмування. 
ПР11. Володіти навичками управління життєвим циклом 
програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних 
технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти 
розробляти проектну документацію (техніко-економічне 
обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, 
контракт). 
ПР12. Застосовувати методи та алгоритми обчислювального 
інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, 
прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з 
використанням програмних інструментів підтримки 



багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, 
TextMining, WebMining. 
ПР13. Володіти мовами системного програмування та методами 
розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних 
систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних 
мереж, мати практичні навички технології адміністрування 
комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення. 
ПР14. Володіти мовами системного програмування та методами 
розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних 
систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних 
мереж, мати практичні навички технології адміністрування 
комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення 
ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів 
проектування складних систем, методів структурного аналізу 
систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при 
розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-
економічних і виробничо-технічних систем. 
ПР16. Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи 
безпечного проектування програмного забезпечення, 
забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та 
невизначеності вихідних даних. 
ПР17. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, 
застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних 
структур, мови паралельного програмування при розробці та 
експлуатації паралельного та розподіленого програмного 
забезпечення. 

Передбачені закладом 

вищої освіти 

ВПР1. Мотивовано обирати інформаційні технології для 
проектування, розроблення та супроводження комп'ютерних 
систем видавничо-поліграфічної галузі, відповідно до специфікації 
і потреб користувачів 

ВПР2. Розробляти, забезпечувати й реалізовувати видавничий 

технологічний процес, обґрунтовано обираючи матеріали, системи 

контролю якості, апаратно-програмні комплекси, обладнання, 

персонал та інші ресурси. 

ВПР3. Проектувати інформаційні системи з використанням 
програмних модулів для засобів автоматизації поліграфічних 

процесів  
ВПР4. Вміти ідентифікувати власну розробку у галузі 
інформаційних технологій як об’єкт інтелектуальної власності, 
застосовувати процедури набуття, комерціалізації, захисту прав 
інтелектуальної власності на основі діючого законодавства 
ВПР5. Використовувати мультимедійні дані в сучасних 
інформаційних системах, у тому числі з застосовуванням 
нейромережевих технологій   

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Весь викладацький склад має освіту, яка відповідає профілю 

викладання ними дисциплін. Усі викладачі, задіяні в освітньому 

процесі підготовки фахівців ступеня бакалавр, відповідають не 

менш ніж чотирьом умовам, які застосовуються до визнання 

кваліфікації (п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності). У складі є вагома частка викладачів із практичним 

досвідом. 

Матеріально технічне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності: 

− навчальні мультимедійні аудиторії; − комп’ютерні лабораторії, у 

тому числі навчальна лабораторія цифрових технологій та науково-

дослідна лабораторія інформаційних технологій; − бібліотека, у 

тому числі читальна зала; − спортивні зали; − їдальня; − 



гуртожиток; − медичний пункт. 

Використання комп’ютерних засобів та програмного забезпечення, 

зокрема програмні комплекси бібліотеки Python: 

opencv, mahotas,scikit-image, scikit-learn, matplotlib; MySQL 

Workbench, Visual Studio Code, VirtualBox, GIMP, Scribus, Inkspace, 

LibreOffice, Insomnia, Wireshark, ОС Ubuntu Desktop 18.10, Ubuntu 

Server 18.04 LTS, Nas4Free, pfSense, SWAGGER, Nmap, Android 

Studio, Postman, SublimeText 3. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення  

В процесі реалізації програми викладачі застосовують системи 

електронного навчання, зокрема Moodle та інші відкриті Інтернет-

ресурси, з навчально-методичним забезпеченням і системою 

оцінки знань. 

9 –Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Угода № 43 від 18.12.2019 між УАД та Інститут комп’ютерних нак 

та інформаційних технологій  НУ «Львівська політехніка» 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Згідно договорів:  

1. Краківський педагогічний університет, Польща, м. Краків (та 

угода про подвійний диплом);  

2. Варшавська політехніка, Польща, м. Варшава; 

3. Штутгартський університет медійних технологій ФРН, м. 

Штутгарт; 

4. Каунаський технологічний університет, Литовська республіка, 

м. Каунас. 

5. Поліграфічне підприємство Color Graf, Польща, м. Гданськ.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах 

 

 

 

 



2 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми вищої освіти із 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 
 

Код 

Компоненти  

освітньо-професійної програми 

 

Кількіст

ь 

кредитів 

Форма  

підсумковог

о контролю 

Структура

, % 

1 2 3 4  

1. Нормативні дисципліни  

1.1. Цикл гуманітарної підготовки 

ОК01  Історія і культура України 4,0 залік 1,67 

ОК02 Філософія 3,0 залік 1,25 

ОК03 
Українська мова професійного 

спрямування 
3,0 залік 1,25 

ОК04 Іноземна мова професійного спрямування 17,0 заліки, іспит 7,08 

Усього по циклу 27  11,3 

1.2.Цикл фундаментальної підготовки 

ОК05 Математичний аналіз 8,0 залік, іспит 3,33 

ОК06 Дискретна математика 8,0 залік, іспит 3,33 

ОК07 Лінійна алгебра 4,0 іспит 1,67 

ОК08 Фізика 4,0 іспит 1,67 

ОК09 Математична статистика 5,0 іспит 2,08 

ОК10 
Основи програмування і алгоритмічні 

мови 
9,0 іспити 3,75 

Усього по циклу 38  15,8 

1.3.Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК11 Основи інформаційних технологій 

видавничої сфери 

4,0 залік 1,67 

ОК12 Мережеві технології 4,0 залік 1,67 

ОК13 Організація баз даних 5,0 іспит 2,08 

ОК14 Охорона праці і безпека життєдіяльності 4,0 залік 1,67 

ОК15 Інформаційна безпека даних у 

видавничій галузі 

5,0 іспит 2,08 

ОК16 Веб-технології 4.0 іспит 1,67 

ОК17 Алгоритми і структури даних 5,0 іспит 2,08 

ОК18 Веб-програмування 4,0 іспит 1,67 

ОК19 Розроблення видавничих  

клієнт-серверних систем  

4,0 іспит 1,67 

ОК20 Курсова робота з дисципліни 

розроблення  видавничих клієнт-

серверних систем 

2,0  0,84 

ОК21 Об'єктно-орієнтоване програмування 5,0 іспит 2,08 

ОК22 Методи і системи штучного інтелекту 5,0 іспит 2,08 

ОК23 Проектування інформаційних систем 4,0 іспит 1,67 

ОК24 Системний аналіз 4,0 іспит 1,67 

ОК25 Шаблони розробки програмних систем  4,0 іспит 1,67 

ОК26 Інфраструктура ІТ 8,0 залік, іспит 3,33 



ОК27 Курсова робота з дисципліни  

інфраструктура ІТ 

2,0  0,84 

ОК28 Командна робота 5,0 іспит 2,08 

ОК29 Тестування та забезпечення якості ІТ 

проектів 

5,0 іспит 2,08 

ОК30 Програмування мобільних додатків 5,0 іспит 2,08 

ОК31 Інтелектуальний аналіз даних 5,0 іспит 2,08 

ОК32 Виробничо-технологічна практика 3,0 іспит 1,25 

ОК33 Виробничо-кваліфікаційна практика 4,0 іспит 1,67 

ОК34 Бакалаврська кваліфікаційна  

робота 

11,0  4,58 

Усього по циклу 111  46,3 

 Всього обов’язкових компонент 176  73,4 

Дисципліни вільного вибору  

 II семестр (2 дисциплін – 8 кредитів )   

ВК01 Архітектура комп'ютерних систем 4,0 залік 1,67 

ВК02 Основи електротехніки та електроніки 4,0 залік 1,67 

ВК03 Соціологія  4,0 залік 1,67 

ВК04 Опрацювання текстової інформації  4,0 залік 1,67 

ВК05 Правознавство 4,0 залік 1,67 

 ІІІ семестр (3 дисциплін – 12 кредитів )   

ВК06 Операційні системи 4,0 залік 1,67 

ВК07 Комп'ютерна графіка 4,0 залік 1,67 

ВК08 Теорія ймовірностей 4,0 залік 1,67 

ВК09 Основи дизайну 4,0 залік 1,67 

ВК10 Теорія кольору 4,0 залік 1,67 

ВК11 Відеозйомка  4,0 залік 1,67 

ВК12 Макетування і верстання поліграфічної 

продукції 
4,0 

залік 1,67 

ВК13 Цифрові медіатехнології  4,0 залік 1,67 

 IV семестр (2 дисциплін – 8 кредитів )   

ВК14 Основи економічної теорії 4,0 залік 1,67 

ВК15 Розробка програмних інтерфейсів 4,0 залік 1,67 

ВК16 Системи управління Веб-контентом 4,0 залік 1,67 

ВК17 Опрацювання аудіо і відео інформації 4,0 залік 1,67 

ВК18 Комунікативний дизайн 4,0 залік 1,67 

 V семестр (3 дисциплін – 12 кредитів )   

ВК19 Інтелектуальна власність та авторське 

право 4,0 залік 

1,67 

ВК20 Проектування людино-комп'ютерної 

взаємодії  4,0 

залік 1,67 

ВК21 Математичні методи дослідження 

операцій 
4,0 

залік 1,67 

ВК22 Інвестування 4,0 залік 1,67 

ВК23 Чисельні методи 4,0 залік 1,67 

ВК24 Мікропроцесорна техніка 4,0 залік 1,67 

ВК25 Промдизайн і конструювання паковань  4,0 залік 1,67 

ВК26 Теорія інформації 4,0 залік 1,67 

 VI семестр (2 дисциплін – 8 кредитів )   

ВК27 Методи опрацювання великих даних 4,0 залік 1,67 

ВК28 Маркетинг в ІТ-сфері 4,0 залік 1,67 

ВК29 Логістика  4,0 залік 1,67 

ВК30 Прикладна теорія цифрових автоматів 4,0 залік 1,67 



ВК31 Політологія 4,0 залік 1,67 

ВК32 Організація, нормування і оплата праці 4,0 залік 1,67 

 VII семестр (2 дисциплін – 8 кредитів )   

ВК33 Підприємництво в ІТ-сфері 4,0 залік 1,67 

ВК34 Програмування РІС-контролерів 4,0 залік 1,67 

ВК35 Засоби мультимедіа в інформаційних 

технологіях 

4,0 залік 1,67 

ВК36 Цифрові системи керування 4,0 залік 1,67 

ВК37 Комп’ютерні видавничі системи 4,0 залік 1,67 

ВК38 Облік і оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

4,0 залік 1,67 

 VIII семестр (2 дисциплін– 8 кредитів )   

ВК39 Методи і моделі прийняття рішень 4,0 залік 1,67 

ВК40 Управління IT-проектами  4,0 залік 1,67 

ВК41 Бізнес-планування 4,0 залік 1,67 

ВК42 Електронна комерція 4,0 залік 1,67 

ВК43 Рекламні медійні технології 4,0 залік 1,67 

Всього вибіркових компонент 64  26,6 

Загальний обсяг освітньо-професійної 

програми 

240  100 



2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

1 семестр    2 семестр         3 семестр 4 семестр     5 семестр         6 семестр               7 семестр              8 семестр

ОК04

ОК14

ОК33

ОК34

ОК04

ОК28

ОК29

ОК30

ОК31

ОК04

ОК22

ОК24

ОК25

ОК26

ОК04

ОК19

ОК23

ОК32

ОК26

ОК04

ОК15

ОК13

ОК21

ОК09

ОК04

ОК02

ОК12

ОК17

ОК18

ВК06

ВК07

ВК08

ОК04

ОК05

ОК06

ОК11

ОК16

ОК10

ВК05

ВК01

ОК04

ОК05

ОК06

ОК07

ОК08

ОК10

ОК03

ОК01

ВК04

ВК03

ВК10

ВК11

ВК12

ВК09

ВК13

ВК18

ВК15

ВК17

ВК14

ВК16

ВК19

ВК20

ВК21

ВК23

ВК25

ВК26

ВК24

ВК27

ВК28

ВК29

ВК30

ВК32

ВК31

ВК34

ВК33

ВК38

ВК36

ВК35

ВК37

ВК39

ВК40

ВК41

ВК42

ВК43

ВК02

ВК22

ОК27

ОК20



3 ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації  

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи 

Вимоги до заключної 

кваліфікаційної 

роботи 

Українська академія друкарства розробляє та затверджує: 

1) положення про екзаменаційну комісію; 

2) положення про виявлення та запобігання академічному плагіату в 

УАД 

3) порядок перевірки кваліфікаційних робіт бакалаврів на плагіат; 

3) нормативи унікальності текстів кваліфікаційних робіт бакалаврів. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється ЕК, 

до складу якої включаються представники роботодавців. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. Кваліфікаційна робота бакалавра 

допускається до захисту перед ЕК за умови, якщо рівень її 

унікальності 

(оригінальності) відповідає нормативу, який офіційно затверджений 

Українською академією друкарства. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи: 

Кваліфікаційна робота має передбачати теоретичне, системотехнічне 

або експериментальне дослідження складного спеціалізованого 

завдання або практичної проблеми в галузі комп’ютерних наук, яке 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і потребує 

застосування теорій та методів інформаційних технологій. 

У кваліфікаційній роботі не має бути академічного плагіату, 

фальсифікації та фабрикації. 

Стан готовності кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої 

освіти бакалавра до захисту визначається науковим керівником. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

бакалавром його індивідуального навчального плану. 

Кваліфікаційна робота є документом, на підставі якого ДЕК 

визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його 

готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення 

щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Кваліфікаційна робота бакалавра є інструментом закріплення 

та демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та 

спеціальних компетентностей відповідно профілю обраної 

спеціальності. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, 

або у репозитарії закладу вищої освіти. 



Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації) 

 

В процесі публічного захисту претендент ступеня бакалавра повинен 

показати уміння чітко і упевнено викладати зміст виконаних 

досліджень, аргументовано відповідати на запитання і вести 

дискусію. Доповідь студента повинна супроводжуватися 

презентаційними матеріалами та пояснювальною запискою, 

призначеними для загального перегляду. 

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присудження 

ступеня бакалавра менеджменту та видачу диплома бакалавра 

за результатами підсумкової атестації студентів оголошуються 

того самого дня після оформлення в установленому порядку 

протоколів засідань екзаменаційної комісії. 

 

4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Формування політики Української академії друкарства щодо забезпечення якості освітньої 

діяльності і вищої освіти здійснюється: 

– з урахуванням європейських стандартів і рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти 

(ESG-2015); 

– з дотриманням національних стандартів вищої освіти; 

– з огляду на автономію закладу вищої освіти як відповідального за забезпечення якості 

освітньої діяльності та вищої освіти; 

- з використанням системного та процесного підходів до управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу.  

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти 

Система забезпечення якості вищої освіти в УАД ґрунтується на таких 

принципах: 

– усвідомлення усіма учасниками освітнього процесу відповідальності за 

якість вищої освіти;  

– прийняття на основі аналізу повної та об’єктивної інформації, 

обґрунтованих управлінських рішень; 

– делегування керівникам на всіх рівнях управління академії відповідних 

функцій і повноважень із забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 

освіти, а також відповідальності за роботу системи; 

– встановлення зворотного зв’язку в академії з учасниками освітнього 

процесу та стейкхолдерами; 

– системне навчання учасників освітнього процесу; 

– максимальне урахування вимог до якості вищої освіти всіх зацікавлених 

сторін. 

Змістова складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

включає: 

– політику забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

— моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; 

— забезпечення якості освітньої діяльності на етапах: доступу до освіти, 

навчання за освітньою програмою та атестації здобувачів вищої освіти; 

– забезпечення якості кадрового складу; 

– ресурсне забезпечення освітньої діяльності; 

– інформаційне забезпечення освітньої діяльності; 

– забезпечення академічної доброчесності. 



Моніторинг та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм 

Щорічний моніторинг і перегляд освітніх програм передбачає їх 

безперервне вдосконалення, в результаті чого створюється сприятливе 

освітнє середовище для здобувачів вищої освіти. 

Основними параметрами оцінювання якості освітньої програми можуть 

бути: 

– відповідність змісту вищої освіти вимогам роботодавців та запитам 

здобувачів; 

– відповідність програми Національній рамці кваліфікацій; 

– безпосередній зв’язок результатів навчання з компетентностями 

випускників, що регламентовані стандартами вищої освіти та освітніми 

програмами за спеціальностями. 

До процесу моніторингу та перегляду освітніх програм можуть залучатися 

внутрішні та зовнішні стейкхолдери. Цей процес передбачає застосування 

відповідних процедур, пов’язаних з одержанням та аналізом інформації 

щодо змістовності й організації освітнього процесу за програмами. 

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Освітній процес та оцінювання рівня підготовленості здобувачів вищої 

освіти регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу 

в Українській академії друкарства. 

В академії використовуються різні форми контролю, критерії оцінювання 

за якими визначаються рішенням відповідної кафедри. Результати 

виставляються у вигляді підсумкової оцінки за 100-бальною, 

національною шкалою і шкалою ЄКТС. 

Контроль успішності навчальної діяльності студента поєднує контрольні 

заходи й аналітичну роботу. Контрольні заходи включають у себе 

поточний, модульний (семестровий) контроль та атестацію. Аналітична 

робота проводиться з метою визначення якості освітнього процесу. 

Результати аналізу використовуються для подальшого підвищення рівня 

навчальної та навчально-методичної роботи учасників освітнього процесу. 

Після завершення кожної семестрової сесії деканатами факультетів 

визначаються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті академії 

рейтинги здобувачів за результатами їх успішності. 
Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових 

працівників 

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

організовується та проводиться згідно з Положенням про підвищення 

кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Української 

академії друкарства, передбачає вдосконалення професійної підготовки 

шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних 

компетентностей і може здійснюватися у таких формах: 

1) довгострокове підвищення кваліфікації: навчання за освітньою 

програмою, участь у сертифікаційних програмах, курсах та стажування; 

2) короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, практикуми, 

тренінги, конференції, вебінари, круглі столи, майстер-класи тощо. 

Академія забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних і наукових працівників не рідше одного разу на п’ять років. 

Результати підвищення кваліфікації враховуються під час обрання на 

посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науково-

педагогічним працівником. 

Наявність 

необхідних 

ресурсів 

для організації 

Ресурсне забезпечення здійснюється відповідно до основної мети освітньої 

діяльності та є загальнодоступним для усіх учасників освітнього процесу. 

Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, на базах практик; 

забезпеченість складає 100%. Заняття за розкладом проводяться в 

сучасних аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах. В УАД 



освітнього 

процесу 

створено умови для доступу до інтернет, в корпусах діє безкоштовна та 

цілодобова WiFi мережа. Освітній процес забезпечено навчальною, 

методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях 

завдяки фондам бібліотеки, електронної бібліотеки, видавничій діяльності 

академії, веб-ресурсам . 

Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвиненою 

соціальною інфраструктурою. Академія розміщена у 5 корпусах, які 

повністю відповідають санітарним нормам, що пред'являються до закладів 

вищої освіти, є 2 гуртожитки для студентів; наявна достатня кількість 

спортивних споруд; працюють пункти громадського харчування; 

медпункт; їдальні та буфети. 

Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітньої діяльності 

здійснюється відповідними структурами щорічно та за потреби. 

 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім 

процесом 

Інформаційна система академії структурно передбачає формування 

підсистем, які функціонують у формі: 

1) внутрішнього паперового документообігу - формується та функціонує 

відповідно до академічної Інструкції з діловодства; 

2) внутрішнього електронного обміну інформацією - формується через 

електронний поштовий сервіс і забезпечує взаємний обмін інформацією 

між структурними підрозділами та посадовими особами для: прийняття 

рішень, отримання інформації з приводу виконання завдань, інформування 

про прийнятті рішення тощо; 

3) веб-сайту академії - використовується для висвітлення інформаційних 

ресурсів та позиціювання академії в інтернетсередовищі. 

Публічність 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої 

освіти та 

кваліфікації 

Публічність інформації про діяльність УАД забезпечується відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 19.02.2015 р. №166 (зі змінами) «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» та 

відповідних наказів та розпоряджень ректора. Інформація про діяльність 

академії (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня, 

освітньо-наукова, видавнича, атестаційна діяльність наукових кадрів, 

навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, правила прийому, 

контактна інформація тощо) оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

УАД і систематично оновлюється. 

Запобігання та 

виявлення 

академічного 

плагіату 

Процедури та принципи дотримання академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу регламентує Положення про академічну доброчесність 

в Українській академії друкарства, яких мають дотримуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою недопущення плагіату та забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними та 

науковими працівниками передбачає: 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про інтелектуальну власність; 

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну 

діяльність; 

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

– об’єктивне оцінювання результатів навчання. 



Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: – 

самостійне виконання навчальних завдань, вимог поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про інтелектуальну власність; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

 
 
 

 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
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ОК01 +     + +    +        +                 
ОК02 +     + + +   +       +                  
ОК03 +   +  + +       +     +                 
ОК04 + +   +    + +                 +         
ОК05 + + +   +      +     +  + + +               
ОК06 + + +   +           +  + +                
ОК07 + +    +           +  +                 
ОК08 + +           +    + +                  
ОК09 + +        +   +    + +                  
ОК10 + + +   +      + + +   +  +    +             
ОК11 + + + +  + + +  +  + +   +   +         +  +   +  + 
ОК12 + +   +   + +        +          +         
ОК13 + + +   +    +  + + + +  +    +               
ОК14 + +           +                  +     
ОК15 + + + +  +    +   + + + + +      +            + 
ОК16 + + +   +   +   + + +          + +           
ОК17 + + + + + +    +  + +    +  +       + +         
ОК18 + +       + +  + + +     +      +           
ОК19 + + +   + + +    +     +    +  +       +   +   
ОК20 + + +   + + + +  + +  +   +      + +      +   +   
ОК21 + + +   +   + +  + + +  + +  + +   + +          +  
ОК22 + + +   + + +   +  + +   + + +  +      + +       + 
ОК23 + + +  + + + + +  + +         +   + +   +  +   +   
ОК24 + + +  + + +    +        + + + + + +     +  +     
ОК25 + + + + + +  + +   + + +         +       +      



ОК26 + + +  + +       +      + +   + +   +       + + 
ОК27 + + +  + +  + + +  + +   +   + +   + +  +        + + 
ОК28 + + + + + +  + + +  + + +        +   +           
ОК29 + + +   +  +    + +    + +       +           
ОК30 + + +   +    +    +   +  +     + +         +  
ОК31 + + +   + +   + + + + +   + + + + + +     +    + +    
ОК32 + + + + + +   + +  + + +   +  + +       +         
ОК33 + + + + + +  + + +  + + +   +  +   + +             
ОК34 + +       + +  + + +   +  +      +           
ВК01 + +        +       +         +          
ВК02 + + +                     +         +   
ВК03 +     + +    +       + +  +               
ВК04 + + +                + +              +  
ВК05 +     + +    +    +    +   + +             
ВК06 + + +              +    +     + +         
ВК07 + + +     +    +       +                + 
ВК08 + +        +       + +                  
ВК09 + + +   + + +    +       +  +       +       + 
ВК10 + + +   +             +  +       +       + 
ВК11 + + +   + + +     +      + +        +     +   
ВК12  +      +    +       + +              +  
ВК13  + +          +               +  +   +   
ВК14  +    + +    +         + +          +     
ВК15 + + +      + +  + +           +          +  
ВК16  + +  +     +   +             + +   +   +   
ВК17  + +    + +    + +        +              + 
ВК18 + + +    + +     +          +        +    + 
ВК19 + + +    +   + +  + + + +     +  +             
ВК20 + + +   +   + +  + +          +             
ВК21 + + +   +          + +    +   +            
ВК22 + +    + +    +          + + +        +     
ВК23 + +                  +          +      
ВК24  +                        + +         
ВК25  + +   +  + +   + +      +   +            +  
ВК26 + +    + +    +  +     +   +               



ВК27 + + +   + +    +  +    +          +     +    
ВК28  + +   +       +  + +       +        +     
ВК29  +    +    +         +                 
ВК30 + +                         +         
ВК31 + +    + +      + +     +                 
ВК32  + +   +    +      +       +        +     
ВК33  + +      + +   +   +       +        +     
ВК34  + +   +             +        +         
ВК35  + +    + +     +               +        + 
ВК36 + + +   +               + +           +   
ВК37  + +    +                       +   +   
ВК38  + +   +    +   +   +       +        +     
ВК39 + + +       +   +        +       +        
ВК40  + + +  +  + + +  + + +        +   +           
ВК41  +       + +    +           +      +     
ВК42  + +   +    +   +          +        +    + 
ВК43  + +    + +  +   +        +              + 



5. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Прог

рамні 
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ПР1   +          +  +  +      +           +  +  +  +  +  +  +  +      +        +  +     

ПР2   +  +  +  +  +  +        +    +  +  +     +    +                               

ПР3   +  +                +    +  +  +     +  +                                 

ПР4   +  +  +          +    +    +  +  +     +  +                                 

ПР5   +  +                +    +  +  +     +    +                               

ПР6   +  +                +        +     +      +                             

ПР7   +  +  +      +        +        +     +        +                           

ПР8   +  +  +  +  +  +    +  +  +    +  +  +     +          +                         

ПР9   +  +  +      +      +  +    +  +  +                 +                       

ПР10   +  +  +            +  +  +  +  +  +  +   +              +                     

ПР11   +  +        +      +  +        +                     +                   

ПР12   +  +  +      +    +    +    +  +  +     +                    +               

ПР13   +  +    +  +        +  +        +                         +               

ПР14   +  +                +      +  +                       +                 

ПР15   +  +  +        +  +      +    +       +                      +  +           

ПР16   +  +    +  +  +    +  +        +       +                            +       

ПР17  + +  + +   + +   +                  +      

ВПР1   +  +  +  +  +  +   

+ 

+  +  +  +     

+ 

+    +      

+ 

  +              +    +      +   

ВПР2  +  +  +   +   +  +   +    +   + +              +  

ВПР3  +  +  +      +  +  + +    +        +         + +  

ВПР4  +  +  +   + +    +    + + + +       +            + 

ВПР5  +  +  +    + + +  +  + + + +  +   +  +       +       + 



 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання  

відповідними компонентами освітньої програми 
 

Код  

навч

альн

ої 
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онен
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ОК01 +                      

ОК02 +                      

ОК03 +            + +         

ОК04           +  + +         

ОК05  +    + +          +      

ОК06  +    +                 

ОК07  +               +      

ОК08   +                    

ОК09   +            +        

ОК10     +    +              

ОК11               +   +    + 

ОК12             +   +       

ОК13       +   +             

ОК14               + +       

ОК15                +     +  

ОК16          + +            

ОК17     +       + + +         
ОК18     +      +            
ОК19         + +      +  +     
ОК20         + +      +  +     
ОК21     + +   +           +   
ОК22    +        +          + 
ОК23       +    +       +  +   
ОК24 +       +       +        
ОК25         +        +      
ОК26          +   +      +  +  
ОК27          +    +     +  +  
ОК28        +   +            
ОК29    +       +            
ОК30     +      +         +   
ОК31 +  + +        +           
ОК32  +    +       +          
ОК33     +   + +              
ОК34     +      +            
ВК01             + +  +       
ВК02                    +   
ВК03 +                      
ВК04                   +    
ВК05 +                      
ВК06       +      + +         
ВК07                      + 



ВК08   +                    
ВК09                      + 
ВК10 +                     + 
ВК11 +                 +     
ВК12                   +    
ВК13               +   +     
ВК14 +          +            
ВК15          +          +   
ВК16             + +    +     
ВК17 +                     + 
ВК18 +                    +  
ВК19 +                    +  
ВК20         +              
ВК21       +             +   
ВК22 +              +        

ВК23      +           +      
ВК24             + +         
ВК25        +           +    
ВК26 +  +                    
ВК27 +  + +        +           
ВК28 +          +          +  
ВК29                  +     
ВК30             + +         
ВК31 +  +                    
ВК32 +          +          +  
ВК33 +          +          +  
ВК34  +           + +         

ВК35                      + 
ВК36       + +            +   
ВК37                  +     
ВК38 +          +          +  
ВК39       +        +        
ВК40        +   +            

ВК41 +          +            

ВК42 +                    +  
ВК43                      + 
 



Перелік нормативних документів 

1. Закон України від 05.09.2017р. «Про освіту» [Режим доступу]: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п;  

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

національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу]: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п;  

4. Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 2010-11-

01. – (Національний класифікатор України) [Режим доступу]: http://www.dk003.com/  

5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти. К.: Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7 [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf;  

6. International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for 

Statistics [Режим доступу]: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-

standardclassification-of-education-isced-2011-en.pdf ; 13  

7. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute for 

Statistics [Режим доступу]: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-

education-andtraining-2013-en.pdf ;  

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648);  

9. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу]: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf  

10. Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу]: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempusoffice.pdf;  

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційноаналітичний огляд. [Режим доступу]: 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_20 15.pdf  

12. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система. Довідник користувача 

[Режим доступу]: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users_Guide-

2015_Ukrainian.pdf  

13. EQF-LLL-European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Режим доступу]: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf;  

14. QF-EHEA - Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим 

доступу]: http://ecahe.eu/w/images/7/76/A_Framework_for_Qualifications_for_the_European 

_Higher_Education_Area.pdf  

15. Computer Science 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer 

Science. [Режим доступу]: http://www.acm.org/education/CS2013-finalreport.pdf  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
http://www.dk003.com/
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf
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http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users_Guide-2015_Ukrainian.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users_Guide-2015_Ukrainian.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf
http://www.acm.org/education/CS2013-finalreport.pdf


 

Додаток А 

Таблиця 1 – Матриця відповідності визначених Стандартом та закладом вищої освіти компетентностей 

дескрипторам НРК  
  

Класифікація  

компетентностей за НРК  

Знання  Уміння  Комунікація  Автономія  

та відповідальність  

Загальні компетентності  

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу  

  

Знання основних 

форм і законів 

абстрактнологічного 

мислення, основ 

логіки, норм 

критичного підходу, 

основ методології 

наукового пізнання, 

форм і методів аналізу 

та синтезу  

Здобувати систематичні 

знання в галузі комп’ю-

терних наук, аналізувати 

проблеми з погляду 

сучасних наукових 

парадигм, осмислювати і 

робити обґрунтовані 

висновки з наукової та 

навчальної літератури й 

результатів експериментів  

Здійснення соціальних 

комунікацій у процесі 

спілкування з фахівцями 

та нефахівцями в галузі 

комп’ютерних наук, 

забезпечення обміну 

логічними аргументами 

з метою досягнення 

взаєморозуміння та 

згоди  

Відповідальність за 

доручену справу, 

самостійність в 

прийнятті рішень 

щодо розв’язання 

задач в галузі 

комп’ютерних наук  

ЗК2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях   

Знання методів 

навчання, організації 

та здійснення, 

стимулювання та 

мотивації навчально-

пізнавальної 

діяльності, розуміння 

предметної області 

комп'ютерних наук   

Реалізовувати засвоєні 

поняття, концепції, теорії 

та методи в 

інтелектуальній і 

практичній діяльності в 

галузі комп’ютерних наук, 

осмислювати зміст і 

послідовність 

застосування способів 

виконання дій, 

узагальнювати і 

Здатність до 

комунікабельності, 

емоційної усталеності, 

витримки, такту, 

відстоювання своєї 

точки зору, зрозумілого 

висловлювання своєї 

думки  

  

Організація своєї 

праці для досягнення 

результату, 

виконання розумових 

і практичних дій, 

прийомів та 

операцій, 

усвідомлення 

відповідальності за 

результати своєї 

діяльності, 

застосування  

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності   



систематизовувати 

результати робіт  

самоконтролю й 

самооцінки  

ЗК4. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово   

Знання лексичних, 

граматичних, 

стилістичних 

особливостей 

державної та 

іноземної лексики, 

термінології в галузі 

комп’ютерних наук, 

граматичних структур 

для розуміння та 

продукування усно й 

письмово іноземних 

текстів у професійній 

сфері   

Спілкуватись державною 

та іноземними мовами на 

професійному рівні,  

розробляти державною та 

іноземними мовами 

документацію на системи, 

продукти і сервіси 

інформаційних технологій, 

читати, розуміти та 

застосовувати технічну 

документацію українською 

та іноземними мовами в 

професійній діяльності 

Володіння та 

користування типовими 

для професійної 

комунікації 

лексикосинтаксичними 

моделями, побудова 

комунікацій в усній і 

письмовій формі 

державною та 

іноземною мовами, 

виходячи із цілей і 

ситуації спілкування  

Відповідальність за 

точність і коректність 

висловлювань 

державною та 

іноземною мовами   ЗК5. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою  



ЗК6. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями   

Знання способів і 

методів навчання, 

методів самоосвіти, 

основ наукової та 

дослідницької 

діяльності, методів 

пошуку, збору, аналізу 

й обробки інформації.  

  

Оцінювати предмет 

навчальної діяльності, 

визначати загальну мету і 

конкретні задачі, 

вибирати адекватні засоби 

їх розв’язання для  

досягнення результату, 

здійснювати необхідний   

самоконтроль, 

використовувати 

довідкову літературу і 

технічну документацію, 

розвивати та 

застосовувати у 

професійній діяльності 

свої творчі здібності, 

організовувати робоче 

місце, планувати робочий 

час  

Використання 
комунікативної 

компетентності для 
ефективної взаємодії в 

різних сферах 
спілкування; відбір і 

систематизація 

інформаційних 
матеріалів з метою 

спілкування у 
професійній сфері, 

використання засобів 
масової комунікації для 

отримання, перероблення 
та створення актуальної 

інформації у вигляді 

документів, рефератів, 
доповідей, статей, 

інтерв’ю; вдосконалення 
особистісної 

комунікаційної 
компетентності на основі 

навичок і вмінь 
міжособистісної 

комунікації  

Відповідально 

ставитися до 

професійних 

обов’язків та 

виконуваної роботи, 

проявляти 

самостійність у 

здійсненні 

самостійних 

узагальнень, 

прийняття 

самостійних рішень і 

виконання 

самостійних дій у 

процесі подолання 

навчальних 

труднощів, 

спираючись на 

власний досвід 

творчого розв’язання 

поставлених проблем.  

  

ЗК7. Здатність до пошуку, 

оброблення й аналізу 

інформації з різних джерел  

  

Знання методів, 

способів і технологій  

збору інформації з 

різних джерел,  

контент-аналізу 

документів, аналізу та 

обробки даних   

  

Використовувати технології 

та інструментарії 

пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу 

даних і текстів, здійснювати 

опрацювання, інтерпретацію 

та узагальнення даних   

Використання системи 

документно-

інформаційних 

комунікацій для 

задоволення 

інформаційних потреб у 

галузі комп’ютерних 

наук   

Самостійність при 

опрацюванні, 

інтерпретації та 

узагальненні даних, 

відповідальність за 

оперативність, точність 

і достовірність подачі 

інформації  



ЗК8. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність)  

  

Знання основних етапів 
та стадій творчого 
процесу, ролі 
правильного 
формулювання мети та 

задач для їх досягнення 
в області 
комп’ютерних наук, 
творчі можливості 
людини, механізм 
генезису і розвитку 
знань, методи генерації 
ідей, розуміння 
креативності як 
універсального 
процесу породження 
незвичайних ідей 

Проявляти допитливість, 
схильність до ризику, 

вміння мислити, надихатись 
новими ідеями, втілювати їх, 

запалювати ними 
оточуючих, комбінувати та 
експериментувати  

  

Здійснення 

професійнокомунікативн

их контактів, розуміння 

співрозмовників, 

психологічний вплив у 

процесі комунікації, 

адекватне розуміння 

вербальних і 

невербальних 

комунікативних сигналів, 

здатність долати 

комунікативні бар’єри  

Самостійність і 

відповідальність за 

генерації нових ідей 

та прийняття рішень у 

галузі комп’ютерних 

наук у процесі 

розробки методів, 

моделей, алгоритмів 

та їх реалізації  

ЗК9. Здатність працювати в 

команді  

Знання принципів 

командної роботи, 

командних цінностей, 

основ конфліктології. 

Знання методології  

управління ІТ 

проектами, стандартів 

РМВОК, програмного 

інструментарію для 

управління ІТ 

проектами  

Будувати зв’язки та 

відносини з людьми, 

враховувати думку колег, 

розуміти інших людей,  

виражати довіру команді, 

визнавати свої помилки, 

уникати та запобігати 

конфліктам, стримувати 

особисті амбіції. 

Здійснювати підбір і 

підготовку інформації та 

задач проектній команді, 

ставити цілі, формулювати 

завдання для реалізації 

проектів і програм  

Планування комунікацій 

у команді та із 

замовниками, 

дотримання коректної 

поведінки, терпимості, 

порядку, визнання чужої 

думки і коректної 

дискусії, подолання 

егоїстичних поглядів, 

принципів 

самокритичності, 

поширення інформації 

про хід виконання робіт   

  

Вільне висловлювання 

своїх думок при 
роботі в команді, 

відповідальність за 

результати роботи 
команди, 

відповідальність 
лідера перед 

командою  

  

ЗК10. Здатність розробляти 

та управляти проектами   

  



ЗК11. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

  

Професійні знання в 

області комп’ютерних 

наук, знання 

методичних підходів 

до процедур 

підготовки і ухвалення 

рішень організаційно 

управлінського 

характеру, порядку 

поведінки в 

нестандартних 

ситуаціях  

Проводити аналіз сильних і 

слабких сторін рішення, 

зважувати і аналізувати 

можливості і ризики 

ухвалених рішень, 

оцінювати ефективність 

прийнятих рішень  

  

Ведення ділових 

переговорів для передачі 

інформації, 

використовуючи аналіз 

ситуації, аргументування 

та контраргументування   

Нести відповідальність 

за прийняті рішення, у 

тому числі в 

нестандартних 

ситуаціях, відстоювати 

свої рішення  

ЗК12. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт   

Знання міжнародних 

стандартів з оцінки 

якості програмного 

забезпечення, 

управління та 

обслуговування ІТ 

сервісів, моделі оцінки 

зрілості процесів 

розробки ПЗ, методів 

забезпечення якості ІТ 

систем  

Застосовувати у роботі 

міжнародні стандарти з 

оцінки якості програмного 

забезпечення, управління та 

обслуговування ІТ сервісів, 

моделі оцінки зрілості 

процесів розробки ПЗ   

Розроблення планів 

комунікацій у проекті; 

підготовляти та ведення 

нарад; виявлення 

проблем і діагностика 

конфліктів при 

виконанні робіт.   

Нести відповідальність 

за якість виконуваних 

робіт, забезпечення 

виконання зобов’язань 

за договором.  

ЗК13. Здатність діяти на 

основі етичних міркувань  

Знання системи 

загальних норм 

моральної поведінки 

людини та групи 

людей, етичних 

принципів, розуміння 

кодексу професійної 

моралі   

Реалізовувати систему 

моральних стосунків у 

професійній діяльності  

Здатність планувати та 

реалізовувати 

міжособистісні 

комунікації на основі 

визначених людством 

моральних принципів 

Відповідальність 

перед колегами та 

суспільством за 

результат праці, 

спроможність 

підтримки репутації 

своєї соціальної групи, 

відповідність 



моральному ідеалу 

професіонала 

ЗК14. Здатність реалізувати 

свої права та обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні  

Знання концепції 

розвитку 

громадянської освіти 

в Україні, 

національних та 

загальнолюдських 

цінностей, основ 

правової освіти 

громадян,   

Реалізовувати власні 

конституційні права та 

обов’язки, використовувати 

можливості впливу на 

процеси прийняття рішень 

на всеукраїнському та 

місцевому рівнях.  

Соціальні комунікації та 

співпраця для 

розв’язання проблем 

спільнот різного рівня, 

зокрема шляхом 

волонтерської 

діяльності.  

Відповідальне 

ставлення до своїх 

громадянських прав і 

обов’язків, пов’язаних 

з участю в суспільно-

політичному житті.  

ЗК15. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

використовувати різні види 

та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя.  

Знання історії та 

закономірностей 

розвитку предметної 

області її місця у 

загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у 

розвитку суспільства.  

Використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя  

Залучення учасників 

освітнього процесу до 

діяльності, спільного 

управління та 

практичного вирішення 

питань у колективах.  

Нести 

відповідальність за 

зберігання та 

примножування 

моральних, 

культурних, наукових 

цінностей і досягнень 

суспільства.  



ВЗК1 Здатність 

застосовувати практичні 

результати до визначеної 

предметної області 

Знання особливостей 

та закономірностей 

поступу та розуміння 

предметної області,  її 

місця у системі 

розвитку суспільства, 

мотивації навчально-

пізнавальної 

діяльності, розуміння 

предметної області 

комп'ютерних наук   

Реалізовувати засвоєні 

знання,  поняття, концепції, 

методи в інтелектуальній і 

практичній діяльності в 

галузі комп’ютерних наук, 

осмислювати послідовність 

виконання дій, 

узагальнювати результати 

робіт  

Здатність до роботи у 

командному середовищі, 

комунікабельності, 

терпимості до думок 

членів колективу, 

витримки, такту, 

відстоювання своєї 

точки зору 

Організація власної 

ділянки роботи для 

досягнення належного 

рівня загального 

результату,  

відповідальність за 

виконання практичних 

дій, усвідомлення 

відповідальності за 

результати своєї 

діяльності 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Здатність до 

математичного 

формулювання та 

досліджування 

неперервних та дискретних 

математичних моделей, 

обґрунтовування  вибору 

методів і підходів для 

розв’язування теоретичних 

і прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, 

аналізу та інтерпретування  

Знання теоретичних і 

прикладних положень 

неперервного та 

дискретного аналізу, 

включаючи аналіз 

нескінченно малих, 

інтегральне числення, 

лінійну алгебру, 

аналітичну геометрію, 

диференційні рівняння, 

функціональний аналіз, 

комбінаторику, теорію 

графів, бульову алгебру 

Ефективно 

використовувати 

сучасний математичний 

апарат в професійній 

діяльності  для 

розв’язування задач 

теоретичного та 

прикладного характеру в 

процесі аналізу, синтезу 

та проектування 

інформаційних систем за 

галузями  

Здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну стратегію 

через точність 

аргументації в 

математичних 

викладеннях   

Здатність самостійно 
розв’язувати 

професійні задачі, 

використовуючи  
сучасний 
математичний  

апарат і нести 

відповідальність за 

отримані розв’язки  



СК2. Здатність до 

виявлення статистичних 

закономірностей 

недетермінованих явищ, 

застосування методів 

обчислювального інтелекту, 

зокрема статистичної, 

нейромережевої та нечіткої 

обробки даних, методів 

машинного навчання та 

генетичного програмування 

тощо.  

Знання закономірностей  

випадкових явищ,  їх  

властивостей та 

операцій над ними, 

ймовірнісних методів 

дослідження складних 

систем, базових понять 

математичної 

статистики, методів 

опрацювання 

емпіричних  

даних, методів 

обчислювального 

інтелекту, машинного 

навчання, нейромережевої 

та нечіткої обробки даних, 

генетичного та 

еволюційного 

програмування.  

Розв’язувати типові 

задачі з використанням 

основних теорем теорії 

ймовірностей; будувати 

моделі випадкових 

процесів і здійснювати їх 

аналіз; застосовувати 

ймовірнісно-статистичні 

методи для оцінки 

стохастичних процесів; 

використовувати сучасні 

середовища для 

розв’язування задач 

статистичної обробки 

експериментальних 

даних; застосовувати 

нейромережеві методи та 

технології, методи 

машинного навчання для 

розв’язання задач 

розпізнавання, 

прогнозування, 

класифікації, 

ідентифікації об’єктів, 

керування тощо.   

Здатність 

обґрунтовувати власну 

думку щодо  

застосування методів 

статистичної обробки 

даних та оцінювання 

стохастичних процесів 

реального світу, методів 

обчислювального 

інтелекту, зокрема 

машинного навчання та 

нейромежевих 

технологій, в процесі 

спілкування з колегами, 

клієнтами, партнерами, 

складати аналітичні 

звіти, доповіді у 

письмовій формі та 

виступати з 

результатами власної 

роботи на нарадах, 

конференціях тощо   

Здатність самостійно 
розв’язувати 

професійні задачі, 
використовуючи 

сучасний 
математичний  

апарат теорії 

ймовірностей та 

математичної 

статистики, методів 

обчислювального 

інтелекту, зокрема 

машинного навчання 

та нейромежевих 

технологій і нести 

відповідальність за 

отримані розв’язки  



СК3. Здатність до логічного 

мислення, побудови 

логічних висновків, 

використання формальних 

мов і моделей 

алгоритмічних обчислень, 

проектування, розроблення 

й аналізу алгоритмів, 

оцінювання їх ефективності 

та складності, розв’язності 

та нерозв’язності 

алгоритмічних проблем для 

адекватного моделювання 

предметних областей  і 

створення програмних та 

інформаційних систем  

Знання базових понять 

теорії алгоритмів, 

формальних моделей 

алгоритмів, примітивно 

рекурсивних, 

загальнорекурсивних і 

частковорекурсивних  

функцій, питань 

обчислюваності, 

розв’язності та 

нерозв’язності масових 

проблем,  понять часової 

та просторової складності 

алгоритмів при 

розв’язуванні 

обчислювальних задач.  

Використовувати 

формальні моделі 

алгоритмів та 

обчислюваних функцій,  

встановлювати 

розв’язність, часткову 

розв’язність і 

нерозв’язність 

алгоритмічних проблем, 

проектувати, розробляти 

й аналізувати алгоритми, 

оцінювання їх 

ефективності та 

складності.  

Здатність спілкуватися з 

колегами, клієнтами, 

партнерами щодо 

конкретних питань 

проектування та 

моделювання  

інформаційних і 

програмних систем, 

складати аналітичні 

звіти, доповіді у 

письмовій формі та 

виступати з 

результатами власної 

роботи на нарадах, 

конференціях тощо.   

Здатність 

обґрунтовувати 

власну думку  щодо 

проектування, 

розроблення й 

аналізу алгоритмів та 

обчислюваних 

функцій при 

моделюванні 

предметних областей.  



СК4. Здатність 

використовувати сучасні 

методи математичного 

моделювання об’єктів, 

процесів і явищ, розробляти 

моделі й алгоритми 

чисельного розв’язування 

задач математичного 

моделювання, враховувати 

похибки наближеного 

чисельного розв’язування 

професійних задач.  

Знання чисельних методів 

лінійної та нелінійної 

алгебри, наближення 

функцій, методів 

чисельного 

диференціювання та 

інтегрування функцій, 

розв'язування звичайних 

диференціальних,  

інтегральних рівнянь та  

рівнянь в частинних 

похідних, методів теорії 

графів, 

теоретикомножинних, 

логічних, лінгвістичних 

методів і  можливостей їх 

адаптації до інженерних 

задач.   

Використовувати 

математичні пакети та 

розробляти програми 

реалізації чисельних 

методів при розв’язуванні 

інженерних задач; 

оцінювати ефективність 

чисельних методів, 

зокрема збіжність, 

стійкість і трудомісткість 

реалізації; застосовувати 

методи, які базуються на 

теоретико-множинних 

уявленнях, математичній 

логіці, графах та інших 

розділах математики для 

аналізу, дослідження 

управлінських завдань і 

моделювання об'єктів 

дослідження.   

Здатність 
обґрунтовувати власний 

погляд  на задачу, яка 
розв’язується, 

спілкуватися з колегами, 
клієнтами, партнерами 

щодо конкретних 

питань проектування та 
моделювання  

інформаційних  

і програмних систем і 

технологій, складати 

аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій 

формі та виступати з 

результатами власної 

роботи на нарадах, 

конференціях тощо.   

Здатність самостійно 

визначити постановку 

задачі, вибирати 

чисельний метод для її 

розв’язування, 

гарантувати задану 

точність виконаних 

обчислень, відповідати 

за отримані розв’язки.  



СК5. Здатність здійснювати 

формалізований опис задач 

дослідження операцій в 

організаційно-технічних і 

соціально-економічних 

системах різного 

призначення, визначати їх 

оптимальні розв’язки, 

будувати моделі 

оптимального управління з 

урахуванням змін 

економічної ситуації, 

оптимізувати процеси 

управління в системах 

різного призначення та 

рівня ієрархії.  

Знання понять операції, 

моделі операції, етапів 

розробки моделі операцій; 

класифікацію 

економікоматематичних 

моделей і методів; 

принципи моделювання 

організаційно-технічних 

систем і операцій; методи 

розв’язання задач 

лінійного, 

цілочисельного, 

нелінійного, 

стохастичного, 

динамічного 

програмування; 

особливості побудови та 

розв’язання 

багатокритеріальних 

задач.   

  

Формулювати мету 

управління 

організаційнотехнічною 

та економічною 

системами, формувати 

систему критеріїв якості 

управління, будувати 

математичну модель 

задачі, вибирати та 

застосовувати 

відповідний метод 

розв’язування задачі 

оптимізації, знаходити її 

оптимальний розв’язок, 

коригувати модель й 

розв'язок на основі 

отриманих нових знань 

про задачу й операцію, 

застосовувати програмні 

засоби для пошуку 

оптимальних рішень 

задач  організаційно-

економічного управління  

Здатність 

обґрунтовувати власну 

точку зору на задачу, що 

розв’язується, 

спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами 

щодо конкретних питань 

діяльності підприємства, 

установи, організації, 

складати аналітичні 

звіти, доповіді у 

письмовій формі та 

виступати з 

результатами власної 

роботи на нарадах, 

конференціях тощо.   

Здатність самостійно 

розв’язувати задачі 

професійної діяльності 

із залученням сучасних 

методів, технічної та  

наукової літератури, 

використанням 

сучасного програмного 

забезпечення; 

виконання окремих 

функцій організаційно-

технічного управління, 

пов’язаних з обробкою 

інформації, побудовою 

моделей аналізу 

ситуацій, підготовкою 

рішень щодо 

оптимізації діяльності, 

функціонування 

інформаційних систем 

організації.  

 



СК6. Здатність  до 

системного мислення, 

застосування  методології 

системного аналізу для 

дослідження складних 

проблем різної природи, 

методів формалізації та 

розв’язування системних 

задач, що мають 

суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики.  

  

Знання методології 

системного аналізу для 

системного 

дослідження 

детермінованих та 

стохастичних моделей 

об’єктів і процесів, 

проектування та 

експлуатації  

інформаційних систем, 

продуктів, сервісів 

інформаційних 

технологій, інших 

об’єктів професійної 

діяльності.  

  

Описувати, предметну, 

область, застосовувати 

принципи системного 

підходу до моделювання і 

проектування систем та 

об’єктів інформатизації, 

здійснювати системний 

аналіз бізнес-процесів 

систем управління, 

розкривати 

невизначеності й 

аналізувати 

багатофакторні ризики; 

знаходити рішення слабо 

структурованих проблем.   

  

Здатність 

обґрунтовувати власну 

думку щодо системного 

аналізу складних 

об’єктів і процесів, 

методів формалізації 

системних задач при 

проектуванні складних 

систем, спілкуватися з 

колегами, клієнтами, 

партнерами щодо 

конкретних питань 

проектування 

інформаційних і 

програмних систем, 

складати аналітичні 

звіти, доповіді у 

письмовій формі та 

виступати з 

результатами власної 

роботи на нарадах, 

конференціях тощо.  

Здатність самостійно 

оцінити та сформувати 

апарат дослідження, 

самостійно визначити 

доцільність і можливість 

розкриття наявної 

невизначеності для 

формалізації задачі,  нести 

відповідальність за 

прийняті рішення щодо 

логічної організації, 

властивостей та поведінки 

складних систем, які 

проектуються.  



СК7. Здатність 

застосовувати теоретичні 

та практичні основи 

методології та технології 

моделювання для 

дослідження 

характеристик і поведінки 

складних об'єктів і 

систем, проводити 

обчислювальні 

експерименти з обробкою 

й аналізом результатів.   

  

Знання моделей 

систем масового 

обслуговування, 

мереж Петрі; 

методології 

ймовірнісного та 

імітаційного 

моделювання об’єктів, 

процесів і систем; 

планування та 

проведення 

експериментів з 

моделями, прийняття 

рішень для досягнення 

мети за результатами 

моделювання.  

Визначати складові 

структурної та 

параметричної 

ідентифікації моделей 

реальних систем, 

застосовувати методи 

моделювання складних 

об’єктів і систем з 

використанням 

відповідного 

програмного 

забезпечення, оцінювати 

ступінь повноти, 

адекватності, істинності  

та реалізованості 

моделей реальних 

систем.   

Здатність 
обґрунтовувати власну 

думку щодо моделей 
систем і методологій 

моделювання об’єктів і 
процесів, спілкуватися з 

колегами, клієнтами, 

партнерами щодо 
конкретних  

питань методології та 

технології моделювання 

об’єктів і систем, 

складати аналітичні 

звіти, доповіді у 

письмовій формі та 

виступати з 

результатами власної 

роботи на нарадах, 

конференціях тощо.   

Здатність самостійно 

визначити постановку 

завдання, побудувати 

інформаційну модель, 

вибрати метод або 

середовище моделювання, 

здійснити моделювання 

об’єкта або системи, 

відповідати за рішення 

для досягнення мети за 

результатами 

моделювання.  

СК8. Здатність 

проектувати та 

розробляти програмне 

забезпечення із 

застосуванням різних 

парадигм програмування: 

узагальненого, об’єктно 

орієнтованого, 

функціонального, 

логічного, з відповідними 

моделями, методами й 

алгоритмами обчислень, 

Знання  структур 

даних та 

фундаментальних 

алгоритмів, 

методології та 

інструментальних 

засобів об’єктно-

орієнтованого аналізу 

та проектування, 

особливостей різних 

парадигм 

програмування, 

Розробляти програмні 

моделі предметних 

середовищ, вибирати  

парадигму 

програмування з позицій 

зручності та якості 

застосування для 

реалізації методів і 

алгоритмів 

розв’язування задач у 

галузі комп’ютерних 

наук,  створювати 

Здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну стратегію 

у процесі командної 

розробки програмного 

забезпечення та 

прийняття рішень щодо 

парадигм 

програмування, методів 

і алгоритмів обчислень, 

структур даних і 

механізмів управління. 

Здатність самостійно 

здійснювати підготовку 

завдань і розробляти 

проектні рішення з 

урахуванням фактора 

невизначеності, 

розробляти відповідні 

методичні та нормативні 

документи, а також 

пропозиції та заходи щодо 

реалізації розроблених 

проектів і програм. 



структурами даних і 

механізмами управління. 

принципів, моделей, 

методів і технологій 

проектування та 

розроблення 

програмних продуктів 

різного призначення. 

надійне та ефективне 

програмне забезпечення. 

. 

СК9. Здатність реалізувати 

багаторівневу 

обчислювальну модель на 

основі архітектури клієнт-

сервер, включаючи бази 

даних, знань і сховища 

даних, виконувати 

розподілену обробку 

великих наборів даних на 

кластерах стандартних 

серверів для забезпечення 

обчислювальних потреб 

користувачів, у тому числі 

на хмарних сервісах.  

  

Знання принципів,  

інструментальних 

засобів, мов веб-

програмування,  

технологій створення 

баз даних, сховищ і 

вітрин даних та бази 

знань для розробки 

розподілених 

застосувань з 

інтеграцією баз і 

сховищ даних в 

архітектуру клієнт-

сервер.  

Використовувати методи, 

технології та 

інструментальні засоби 

для проектування та 

розробки клієнт-

серверних застосувань, 

проектувати 

концептуальні, логічні та 

фізичні моделі баз даних, 

розробляти й 

оптимізовувати запити до 

них, створювати 

розподілені бази даних, 

сховища та вітрини даних, 

бази знань, у тому числі 

на хмарних сервісах.  

Здатність 

обґрунтовувати власну 

думку щодо архітектури 

та технологій розробки 

клієнт-серверних 

застосувань, включаючи 

бази і сховища даних, 

запитів до них, 

формувати 

комунікаційну стратегію 

з колегами, клієнтами, 

партнерами щодо 

конкретних питань 

розробки 

клієнтсерверних 

застосувань,  складати 

аналітичні звіти, 

доповіді у письмовій 

формі та виступати з 

результатами власної 

роботи на нарадах, 

конференціях тощо.   

Здатність у команді 

реалізувати багаторівневе 

клієнт-серверне 

застосування, самостійно 

інтегрувати бази і сховища 

даних у процесі розробки 

розподіленого програмного 

забезпечення, нести 

відповідальність за 

прийняті рішення щодо 

логічної організації, 

властивостей та 

працездатності 

клієнтсерверного ПЗ.  



СК10. Здатність 

застосовувати методології, 

технології та 

інструментальні засоби 

для управління процесами 

життєвого циклу 

інформаційних і 

програмних систем, 

продуктів і сервісів 

інформаційних технологій 

відповідно до вимог 

замовника.  

  

Знання стандартів, 

методів, технологій і 

засобів управління 

процесами життєвого 

циклу інформаційних і 

програмних систем, 

продуктів і сервісів 

інформаційних 

технологій.  

  

Використовувати 

методології, технології та 

інструментальні засоби 

управління життєвим 

циклом інформаційних 

систем, програмного 

забезпечення, продуктів і 

сервісів інформаційних 

технологій відповідно до 

вимог і обмежень 

замовника, вміння 

готувати проектну 

документацію 

(технікоекономічне 

обґрунтування, технічне 

завдання, бізнесплан, 

креативний бриф, угоду, 

договір, контракт та ін.)  

Здатність здійснювати 

та розвивати комунікації 

з українськими та 

зарубіжними 

партнерами, поточну 

взаємодію і спільне 

опрацювання прийнятих 

рішень та ініціатив з 

розвитку співпраці: 

проведення ділових 

переговорів з питань 

розробки інформаційних 

і програмних систем.  

Здатність у команді  

реалізувати моделі 

життєвого циклу в 

сучасних методологіях 

розробки інформаційних і 

програмних систем, 

самостійно приймати 

рішення щодо підвищення 

ефективності проекту та 

зміні бізнеспроцесів 

організації.  

СК11. Здатність до 

інтелектуального аналізу 

даних на основі методів 

обчислювального 

інтелекту включно з 

великими та погано 

структурованими даними, 

їхньої оперативної 

обробки та візуалізації 

результатів аналізу в 

процесі розв’язування 

прикладних задач.  

Знання методів і 

алгоритмів аналітичної 

обробки та 

інтелектуального 

аналізу великих 

масивів даних для 

задач класифікації, 

прогнозування, 

кластерного аналізу, 

пошуку асоціативних 

правил з 

використанням 

програмних 

інструментів підтримки 

Використовувати 

технології DataMining, 

TextMining, WebMining 

для інтелектуального 

аналізу даних, 

краудсорсінгу, інтеграції 

різнорідних даних з різних 

джерел для глибинного 

аналізу, машинного 

навчання, отримання 

прогнозів на основі 

базових моделей, штучних 

нейронних мереж, для 

Творча взаємодія з 

колегами та партнерами в 

процесі інтелектуального 

аналізу великих даних та 

їхньої оперативної 

аналітичної обробки. 

Здатність переконувати 

партнерів про 

необхідність 

застосування певних 

методів і технологій 

інтелектуального 

багатовимірного аналізу 

великих даних при 

Самостійний вибір і 

ухвалення рішення щодо 

методів та алгоритмів 

аналітичної обробки й 

інтелектуального аналізу 

великих даних для 

прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук.   



аналізу даних та 

прийняття рішень..  

розпізнавання образів 

тощо.   

розв’язанні задач 

стратегічного розвитку 

компаній.  

СК12. . Здатність 

забезпечити організацію 

обчислювальних процесів 

в інформаційних системах 

різного призначення з 

урахуванням архітектури, 

конфігурування, 

показників 

результативності 

функціонування 

операційних систем і 

системного програмного 

забезпечення.   

Знання архітектури 

комп’ютера, функцій 

операційних систем 

(ОС), програмних 

інтерфейсів для 

доступу прикладних 

програм до засобів ОС, 

мов системного 

програмування та 

методів розробки 

програм, що 

взаємодіють з 

компонентами 

комп’ютерних систем.  

Розв’язувати питання 

адміністрування, 

ефективного 

застосування, безпеки, 

діагностування, 

відновлення, моніторингу 

й оптимізації роботи 

комп’ютерів, операційних 

систем і системних 

ресурсів комп’ютерних 

систем.  

Здатність ефективно 

формувати комунікаційні 

стратегії у сфері 

організації 

обчислювальних процесів 

у інформаційних 

системах різного 

призначення.   

Самостійно здійснювати 

планування та 

диспетчеризацію задач, 

керувати пам’яттю, 

файлами, процесами,  

пристроями введення 

виведення; обробляти 

переривання, 

використовуючи різні 

операційні системи та 

системне програмне 

забезпечення.  

СК13. Здатність до 

розробки мережевого 

програмного 

забезпечення, що 

функціонує на основі  

різних топологій 

структурованих 

кабельних систем, 

використовує 

комп’ютерні системи і 

мережі передачі даних та 

аналізує якість роботи 

комп’ютерних мереж.  

Знання мережних 

технологій, архітектури 

комп’ютерних мереж, 

технології 

адміністрування 

комп’ютерних мереж та 

їх програмного 

забезпечення в процесі 

виконання 

розподілених 

обчислень.  

Володіти методами і 

засобами роботи з 

комп’ютерними 

мережами; вибирати 

конфігурацію, тип і 

структуру комп’ютерної 

мережі; експлуатувати  

комп’ютерні мережі в 

процесі виконання 

розподілених обчислень.   

Здатність здійснювати  

комунікаційні стратегії, 

використовуючи 

комп’ютерні мережі та 

розподілене програмне 

забезпечення.  

Самостійно та 

відповідально обирати 

конфігурацію, тип і 

структуру комп’ютерної 

мережі; експлуатувати  

комп’ютерні мережі у 

процесі виконання 

розподілених обчислень.  



СК14. Здатність 

застосовувати методи та 

засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, 

розробляти й 

експлуатувати спеціальне 

програмне забезпечення 

захисту інформаційних 

ресурсів об’єктів 

критичної інформаційної 

інфраструктури. 

Знання концепції 

інформаційної безпеки, 

принципів безпечного 

проектування ІС а ІТ, 

методології безпечного 

програмування, погроз 

і атак, безпеки 

комп’ютерних мереж, 

методи криптографії. 

Зберігати 

конфіденційність, 

цілісність і доступність 

інформації, забезпечувати 

автентичність, 

відстежуваність і 

надійність інформації в 

умовах неповноти та 

невизначеність вихідних 

даних, 

багатокритеріальність 

професійних задач. 

Здатність ефективно 

формувати комунікаційні 

стратегії у процесі 

формування концепції 

обміну інформацією, 

кодування та вибору 

каналу комунікації, 

передачі повідомлень і 

документів через канал, 

зберігання та добування 

документів, реалізації 

зворотного зв’язку. 

Самостійно управляти 

повідомленнями та 

документами, нести 

відповідальність за зміст 

інформаційних ресурсів, 

які потребують 

забезпечення 

інформаційного захисту. 

СК15. Здатність до аналізу 

та функціонального 

моделювання бізнес-

процесів, побудови та 

практичного застосування 

функціональних моделей 

організаційно-економічних 

і виробничо-технічних 

систем, методів 

оцінювання ризиків їх 

проектування.  

Знання методології 

та технології 

проектування 

складних систем, 

CASE засобів їх 

проектування, 

методів 

структурного аналізу 

систем,  

об'єктноорієнтованої 

методології 

проектування, 

документування 

проекту, методики 

оцінки 

трудомісткості 

розробки складних 

систем.  

Використовувати 

технології проектування 

складних систем, 

вибирати CASE- засоби; 

формулювати техніко-

економічні вимоги, 

розробляти інформаційні 

та програмні системи з 

використанням шаблонів 

та засобів 

автоматизованого 

проектування.  

Здатність ефективно 

формувати комунікаційні 

стратегії в сфері 

організації командної 

роботи у процесі 

проектування та розробки 

інформаційних і 

програмних систем.  

Самостійний вибір і 

ухвалення рішення щодо 

методів аналізу та 

функціонального 

моделювання  

бізнеспроцесів, побудови 

та практичного 

застосування 

функціональних моделей 

організаційноекономічни

х і виробничотехнічних 

систем.   



СК16. Здатність 
реалізовувати 
високопродуктивні 
обчислення на основі 
хмарних сервісів і 

технологій, паралельних і 
розподілених обчислень 
при розробці й 
експлуатації розподілених 
систем паралельної 
обробки інформації.  

Знання архітектури та 

програмного 

забезпечення 

високопродуктивних  

паралельних та 

розподілених 

обчислювальних 

систем, чисельних 

методів і алгоритмів 

для паралельних 

структур.  

Виконувати паралельні та 

розподілені обчислення, 

застосовувати чисельні 

методи і алгоритми для 

паралельних структур, 

мови паралельного 

програмування при 

розробці й експлуатації 

паралельного та 

розподіленого 

програмного 

забезпечення.  

Здатність ефективно 

формувати комунікаційні 

стратегії при виконанні 

паралельних і 

розподілених обчислень.   

Самостійний вибір, 

ухвалення рішення та 

відповідальність щодо 

чисельних методів і 

алгоритмів для 

паралельних структур, мов 

паралельного 

програмування при 

розробці й експлуатації 

паралельного та 

розподіленого 

програмного забезпечення.  

ВСК1. Здатність 
використовувати 
інструментарії 
проектування, 
моделювання та 
експертного оцінювання 
інформаційних систем 
видавничо-поліграфічної, 
пакувальної та суміжних 
галузей економіки. 
 

Знання методів 

моделювання та 

програмних засобів 

проектування та 

оцінювання 

інформаційних систем  

технологічних процесів 

випуску видань та 

розроблення паковань 

Використовувати сучасні 

теоретичні та прикладні 

засоби системного аналізу, 

теорії моделювання, теорії 

графів, програмні пакети 

та розробляти програми 

для проектування, 

моделювання та 

експертного оцінювання 

інформаційних систем 

видавничо-поліграфічної і 

пакувальної галузей, 

управлінських завдань  

Здатність обирати 

методи, засоби 
моделювання та 

графічного відображення 
результатів завдань, які 

розв’язуються, 
обґрунтовувати власний 

погляд  на задачу, яка 
розв’язується, 

спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами 
щодо конкретних питань 

проектування та 
моделювання  

інформаційних  

і програмних систем та 

технологій 

Здатність приймати 

самостійні обґрунтовані 

рішення щодо постановки 

задачі,  вибирати адекватні 

методи та програмні 

пакети метод для їх 

розв’язання, відповідально 

підходити до оцінювання 

результатів моделювання 

та реального 

проектування, 

забезпечення  належної 

точності виконаних 

обчислень, відповідати за 

отримані розв’язки 



ВСК2 Здатність 
створювати візуальні 
моделі предметної області 
видавничо-поліграфічної 
продукції 

 

Знання методів та 

програмних засобів для 

створення та 

відображення у 

візуальному 

відтворенні результатів 

функціонування 

програмних пакетів та 

інформаційних систем, 

орієнтованих на 

процеси створення 

видавничо-

полігррафічної 

продукції та 

прогностичного 

оцінювання її якості  

Володіти методами і 

способами використання 

засобів теорії 

моделювання, теорії 

графів, теорії нечітких 

множин для побудови та 

візуального відображення 

семантичних мереж 

зв’язків між чинниками 

впливу на якість 

виданичо-поліграфічної 

продукції, розробляти 

програмні пакети 

прогностичного 

оцінювання якості 

виданичо-поліграфічних 

процесів та візуально 

відображати інтерфейс 

спілкування користувача з 

пакетом, створювати 

презентаційні засоби 

відтворення результатів 

досліджень 

Здатність аналізувати 
суть, композиційну 

структуру та 
призначення візуальних 

моделей  предметної 
області видавничо-

поліграфічної продукції, 

знаходити засоби 
комунікативного 

сприйняття відображень 
потенціальними 

користувачами, 
обґрунтовувати під час 

спілкування з колегами 
по роботі та 

потенційними 

замовниками доцільність 
застосованих методів та 

прийнятих рішень 
стосовно стратегії та 

практичних кроків по 
створенню візуальних 

моделей різного 
спрямування  

 

Здатність приймати 

самостійні обґрунтовані 

рішення щодо постановки 

задачі, орієнтованих на 

розв’язання завдань 

створення візуального 

супроводження та його 

змістового наповнення, 

 вибирати адекватні 

методи та програмні 

пакети метод для їх 

реалізації, виховувати в 

собі почуття 

відповідальності за 

наслідки прийнятих 

рішень, адекватно 

оцінювати власний вклад у 

загальний процес 

створення візуальних 

моделей предметної 

області видавничо-

поліграфічної продукції 

  

ВСК3 Здатність 
проектувати і 
реалізовувати видавничі 
програмні продукти, 
використовуючи методи та 
засоби мультимедійних 
інформаційних технологій 

Знання методів 

системного аналізу, 

теорії моделювання, 

теорії та практики 

організації та 

функціонування 

електронної 

видавничої продукції; 

Володіти засобами і 

технологією електронних 

засобів комунікації, 

створення 

мультимедійного 

контенту, що відтворює 

суть електронного 

продукту та містить 

Здатність обирати 

методи, засоби 
моделювання та 

графічного відображення 
результатів завдань, які 

розв’язуються, 
обґрунтовувати власний 

погляд  на задачу, яка 

Самостійний вибір засобів 

та методів інформаційних 

мультимедійних 

технологій щодо 

створення та реалізації 

видавничих програмних 

продуктів, відповідальний 

підхід щодо автономного 



технологій онлайн-

видань, мов 

програмування 

мобільних додатків, 

архітектури мобільного 

середовища, засобів 

для реалізації 

управління 

інформаційною 

безпекою мобільних 

пристроїв та 

видавничих систем і 

процесів; засобів 

створення вихідних баз 

даних для    

досконалу систему 

навігації, з огляду на 

поширену технологію 

створення веб-сайтів вміти 

програмувати зручний 

доступ до них через 

головну сторінку 

(аналогічно змісту у 

друкованому виданні) за 

допомогою браузера, 

створювати концептуальні 

та структурно-

функціональні моделі  

мультимедійних 

інформаційних технологій 

та їх окремих компонент 

розв’язується, 
спілкуватися з колегами, 

клієнтами, партнерами 
щодо конкретних питань 

проектування та 
моделювання  

інформаційних  

і програмних систем та 

технологій 

вибору проектних рішень 

та їх ухвалення під час 

колективного 

обговорення;  

відповідальність щодо 

методів і алгоритмів, 

структур даних, мов 

програмування при 

розробленні  та 

використанні 

мультимедійних 

інформаційних технологій 

  



PEUEH3E-BWryK
Ha oceimHrc npoepaMy (KoMn,rcmepui HayKu))

nepuoeo piena eut4oi oceimu
sa cneq,iantuicmrc 122 <Komn'rcmepni HayKuD na 201g-2020 u.p.

OceirHx nporpaMa ea cueqiamHicto 122 <<Korvlrt 'rorepui HayKH>) ua 2020-

202I wp', Ha[oBHeHa HaBqaJ'IbHr4Mu rr,rcunnriuaMu, Br{BqeHHf, -qKHX cnp-{MoBaHe Ha

cyr{acHe ono;ro4iuHs MeroAaMu Ta [porpaMHuMu 3aco6auru Anx ix Br4Kopr4craHHfl y

Bl4'4aBHHr{o-nolirpa$ivHifr rany:i. Meroro cleuialtHocri e Ha6ypx lrafi6ygiiuu

$axinqxvrz uorln6lennx reoperr4qHr.rx ra npaKTr4rrHr4x HaBurroK, ylrir16 ra
KoMllereHrsocreft .unfl upo$ecifinoro BIzKoHaHH r 3aBilaHr. Crpyxrypa ra :\,ricrose

HanonHeuHi nporpaMl4 <<Koun'rorepui HayKr4)) Ha 2019-2020 H.p. ni4rnep4Nye

Haf,BHlcrb ncix Heo6xiEHax crpyKrypHl4x eJreMeHrie ra npoSecifisrax quxlir, rqo

Aae rlAcraBH crBepAXyBarH npo opieHrosaHicru OII na orpr4MaHHa :4o6yeaqa61r

ocniru HayKoBo-Aoc,riAruzlrbKprx, rtpaKTI4r{Hltx ra rBopr{nx HaBur{oK, po3rul4ploe

Mo)KJIrIBocri Aoc,riAxeHb cyr{acHl4x MeroArrK y rany:i Koun'IorepHr4x HayK.

Ha4arovu orliHxy OII <Koun'rorepui HayKr4) na2019-2020 H.p. BBaxaeMo 3a

4oqi,rrHe 38epHyrI4 yBary Ha uacrynui MoMeHTH. {orpnnraHHs axa4euivHoi

ro6povecuocri 3apa3 AocHTb Ba)Kirr4Be rnfl ni4roronxu Saxinqin, 1110 sNairorr

cauocrifrHo Mvralrurr4 Ta 3Haxorl,ITlr sracHi pirueHux y Kpr43oBr4x craryaqixx.

flpononyeMo 3Bep:gtyrv yBary Ha eNriHHxx :4o6yea.{is enrloi ocnirrz 3axr4crrarz ceoi
Ha[paqrcBaHH-s eia nlariary ra iuruux npoxein HayKoBo-upaxruuHoi

Hego6povecHocri.

llprz qsoMy BBaxaeMo AouillHo BBecrlr y HaBqarrnwfi rrJraH 4ucqranniny.
opieHroeaHy' Ha 3axucr iHrenercryarruoi BJTacHocri ra aBTopcbKr4x npaB y
npo$ecifr uift tisllHocri

3 orlx4y ua ei4:uar{eHe BHUIe ocnirsx rporpaMa 122 <Konal'rorepHi HayKr4)

na 2019-2020 H.p. ei4noni4ae BI.MoraM cyqacHoro prrHKy rparleBJrarrrryBaHH-rr ra
aKIIeHrye Ha oyqacHux reHgeHqiax po3BI4rKy IT-rany:i ra cyuiNHlix raly:efi,
qilxona aKTyanbHa Ta Aocry[Ha Ant BHBr{eHHfl Ta 3acBoeHHr Marepiany, Ao3BoJUre

BlrrrycKaru cueuia,ricrie rany:i HareNHoi xnaniSinaqii.

TexparZrep KoMnaHiI N-iX llpoqax A. O.



PEIIEH3Ifl-BIATI/K
Ha ocBiTHro nporpaMy <(KoMrl'rorepni HayKrr)>

Yrcpaincsrcoi arcaAeuii 4pyrcapcTBa llepilIoro prBHfl BI{IUor ocBlTIl

ra cneqianrnicrro 122 <<Koun'rorepni HayKI'I>)

sa2019-20120 Pirc
Cneuianrnicrr <<Koun'rorepni HayKI4)) npI43HarleHa nnfl NI.IIfOTOBKH

Brrco6onpo$ecifiHrax Saxinqie is aKryaJIbHI{MI{ 3HaHH.flMI4 y c$epi :po3po6ru,

BrrpoBa.l)KeHHfl KoMr'rorepHr4x HayK, iHrenercryaJlbHl4x cl{creM o6po6lenu-a

inQopvauii n 6ararbox rany3 flx ra, 3oKpeMa, y Bl'IAaBHNuo-nolirpa$iuuifi ralysi'

flporpaua c[psMoBaHa Ha Sopnyeaunr B :4o6ynauin errtloi ocBlrll 3AarHocrl

posn'l:vsa11l crlaAsi cneqialuri san4auur, 3yMoBneHi oco6nuBocrtMrr ra

saronortipHocTfMl4 reopii Ta naero4nku HaBr{aHHt Aracqunlis. Crpyrrypa Ta

:Microee nanoeHeHHi rporpaMla <<Koun'lorepHi HayKI4) Ha 2019-2020 pp.

ni4rnep4xye HarnHicrr scix neo6xiAnI'rx crpyKrypHrlx ereN,reHrie ra npo$ecifrHrx

qraxris - rle Aae niAcraeIa crBepAxryBarkr, LIIo AaHa OII c$opMoBaHa grrn ua6yrrt,

s4o6ynauaMu oceirrr HayKoBo-AocniAHr{IJbKI,tx, [paKTn.lHlrx ra rBopr{[x HaB]ltroK'

po3rur{pro€ MoxcJrr.rBocri 4ocriAxesr cyqacHlzx MeroAtrK y ra-nysi nonirpa$ii, fixa

3acrocoBye flporpecneui TexHoJrorii. AHanis, pecypcHoro sa6esrerreuHt cni4uurl

11po [paKTurrHy crrprMoBauicrr upo$eciffnoi niAroroBKl4, a raKox rlpo crBopeHHt

cfraCHOIo oCeirHnoro cepeAoBlll{&, 111o siAnoeiAae q1aHH1aM HopMaM i sa6esne'rye

rrpoBeAeHHs ecix suAin HaBrraJrbHoi ra rpaKTI4iIHoi po6orn cry4eurin. Oceirus

[porpaMa rraicrurs o6oB'.sgroei ra ru6ipr<oni KoM[oHeHTr4, roera'rH-r xirtrxicrr vacy

siAeoAnrr cfl HarexHoJlo riuH y n par<TI4I{y.

HaAarcqn oqinry oceiruifi nporpavri 122 <Korran'rorepui HayKI'I)) sa 2019-2020 p.

peKoMeHAyeMo BpaxyBart{ raKy nponosuqiro :

.{ononHurH OII AzcqwulinaMvr, xri posnuBarl{Myrb HaBI,ItrKu BepcraHHq, MaKeryBaHHfl',

crBopeHHs ra ui4roroBKy BI4AaHb Ao Apyry.

3 ypaxyaaHHrM 3a3HarreHoro Brrrqe BBaxaeMo, Iqo peqeH3oBaHy ocBlTHIo [pOIpaMy

I{OiKHa peKoMeHAyBATLr AO Br4KOprrcTaHH-f, [ilfl ni4roronxu 6axalaepin sa

cneuialur icrw |22 <<Koun' rorepni HayKI'I)).

lIfI <CaIOn> O. C. Cam<o



PELIEH3IF-BtEryK

Ha ocBiTHlo nporpaMy <<Korrln'torepxi nayxu>

Anfl nepuoro piexr enqoT oceiru

ra cneqianunicr*o 122 <<Koun'orepxi HayKu)) na 2e19-2020 n.p.

CneqianrHicrr <<Koltn'rorepHi HayKr4)) npu3HaqeHa Anfl ni4roroeru $axinqin y
c$epi innonauifinux crrcreM i rexuororifi, opienroeaua Ha TeoperaqHe Ta
rpaKruqHe erireHHq 3HaHb y rany:i KoM['rorepHrrx HayK. 3rilHo ocsirHroi
npofpaMr4 HaBqaHHr rpyHTyerbct Ha npo$eciftHo-opieHroBaHoMy,
KOMrrereHTHlcrHoMy ra cryAeHoueHTpoBaHoMy uiAxo4ax, uo :a6esnevye
SopruyeaHHt ra po3BI4ToK 3aranbHr4x i npo$ecifrnrax KoM[ereHrHocrefi, HaBr4rroK Ta
sNaiHr Anf, ix npaKTnr{Horo 3acrocyBaHHr y
iu$opnaaqifi Ho-rexnorori.{Hzx ra i Hurax xoMnaHi.sx.

B HI aB Hr4r{o - non i rp aS i uHr,rx,

AHanis pecypcHoro :a6esneqeHHr cni4vzrr npo npaKTurrHy crrpflMoBaHicrr
npo0ecifiHoi niAroroBKtr{, a raKOX crBopeHH.f, cyqacHoro oceirHboro cepeAoBr{rua,
IrIo siAnoeiAae .{I4HHI,IM HopMaM i sa6esneqye npoBeIeHH.{ ncix nu4iB HaBq€}Jrbuoi ra
HayKoBo-4ocni4Haqrxoi po6orra cry4eurin.

3uicr 4acqunliu, uo BXoA-grb y uI4Kn npoSecifiuoi ni4roroeru, po3BuBarorb
3acrocyBauu.s Hoei:rsix rexsolorift, couiansni HaBr4r4Kvr, raxi, xx po6ora n xolraH4i.
lucqnnniHu eirrHoro nH6opy Ao6pe AoroBHrororr sN4icr oceiri{roi nporpaMvr ra
HaAarorb NtoNriHeic:rn:4o6year{aM oceirz $opnaynarr4 BnaaHy oceirHro rpaexropiro.

BoAnoqa e, Arrfl BrocKoHareHH-rr oll <Konau' rorepHi HayKr4) peKoMeHryro :

3nepnyrH yBary ua loricu.{Ky ra BeAeHHr MapKerr4Hrosoi 4ixlrHocri n IT-cSepi

roricruxa 
- 

qe c0epa, e qxift ulorHr BuKoHyerbc.f, BeJrurre3Ha xinlricrr 3aB.[aHb.
i urapxynrolorb BerIHxi noroxn iH$opr'aauii. Cepea nruocie qiei raly:i - ni4cyrHicrs
npo6rien'r is [paIIeBnaIUTyBaHHrM, aAXe loricru uorpi6Hi 3aB)KAr{ i ncro4u.
Jloricru'{Ha Aisllnicrl HaBr{a€ nsae\aoAii : 6ararlua JraAbMr4, rr{o cnpnq€
loxpaiqeHuro r<onryHircarI4BHlIX HaBr4yoK, .sK i naapxeraHroBa cKnaAoBa. Ue
AOTIOBHeHH{ HaAae 3MOfy cryIeHTaM MarH ysBneHHr npo crBopeHH.{ BJraCHr4X
6isHeconHx rlpoeKrie, ceo6oay nu6opy Ha pHHKy nparleBnarxryBaHH fl Ta erzri4Hi
nosur{ii Ha pHHKy npaqeAaerlie.

llpoeieHnfi po:po6Hrax Qipuz

KAHA. TCXH. HAVK

<OsAan VxpaiHa> 
n.. 
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P. B. OniftHr.rx



3BEPHEHHf,

Kouu'torepHi 'HayKI4 croro4ni e nepeAoBoro faJry33ro, 3aBrrKr{ srifi

SyHxqionyrom )KllrreBo-ueo6xilni c$epa nro4crxoi 4ixnsnocri. Ka$eapa

KoMr'IorepHr{x HayK ra iH$opvrarlifiHrax rexHoJiorifi rorye Saxinqie 3oKpeMa 3a

nepllrl4M pieHerra ocnitu, sxi y rroAanbrxoMy sNaiHroeauaMyrb, rrrdcarlrMyrb

lporpaMHe sa6egneqeHHr, ruo rroJrefrxyBarrrMe yci ranysi.

flpe4crauleHa ocsirnq rlporpaMa 122 <Konrn'rorepHi HayKrr) 2}lg-2020

pp. fBJIe co6oro KoMrIJIeKcuuf, ctpyr(TypHo-nori.rHraf KoMrrJreKc, trlo Aacrb 3Mory

s4o6yeauavr oceiru orpuMarl4 yci Heo6xi4Hi npoQecifiHi KoMrrereHruocri y

noAaJ'ibluonly npo$eciftHonry rap'epnotry pocri. llpore, Ha ocHoBi upoee4eHrrx

aHKeryBaHb crygeHrin xa$e4pIa Koutr'lorepHax HayK ra iHsopvraqifiuux

TexHoJlofifi Iuolo Arzcuuunin eiruHoro na6opy, HaAaeMo peKoMeHlaqii nrnro\il4Tu

Ao oceirHroi rrporpaMl4 npeAMerr4, rrlo nos'sgaui ig web-nporpaMyBaHH.rrM,

quSponoro 6esnexoro, KoMll'rcrepuoro rpaQiroro, BepcraHHrM Ta MaKeryBaHHrM

3al.Irfl, l,toNrueocri :4o6yrrx HoBHX KoHKypeHTocnpoMoxHr4x upoQecifiHrax

KoMrrereHruocrefi :go6yeauaM ocsiru.

TaxoN peKoMeHAyeMo npoAoBllcuTt4 orurryBaHHf, :4o6yna.rin ocnirz uoAo
Oil 122 <<Kown'rorepni HayKH) 3a/;rfl yAocKoHaJreHH.rr ocniruroi rporpaMr4.

Hatraearu 3Ao6yeaqa\4 oceiru cavrocrifrno lyilyrlaru BnacHy ocnirHro

rpaexropiro.

Bumnz 3 npomoKony sacidaHHfl. OCC eid #/ ee*;f-f Jffi p.

foroea a6opie X.,f. Ionyrur4HcbKa

vAtr tw /

Cexperap s6opin FO. B. Birpia



PETIEH3UT-BrAfyK

Ha ocBiTHro rrporpaMy <<Koun'rorepni Hayru>

Yrpaiucrxoi araleuii ApyKapcrBa, 6axzuranpcbKoro pinHr nnqoi ocsiru
ga cneqizutruicrro 1 22 <Konrn'rorepni HayKr.r) na 2019 -2020pp.

OcsitHso-npo(fecifiua rporpaMa <<Koun'rorepHi nayxz>> e ni4roronxn $axinqin ea nepmrau

pinuena nuqoi ocsiru flBIrfle co6oro npo4yuanufi i e,{ano crpyKryposaHuir KoMnJreKc, rqo

nepe46auae pisni nH4Ia ocniruroi gixnrHocri, ueo6xi.4ni tns sxicgoi uiAroronr<r 6axananpin

rrporqfoM Bcbofo nepio4y ix Has.raHHr 3a BKa3aHOrO ftrny33rc 3HaHb.

Crpyxrypa rporptlMll .BKrroqae ueo6xillri KoMrroHeuru: 3aranbHy iHQopnaarliro, Mery

rpolpaMl'I, yI!{oBI4 i rexnonorii peanisaqii ocsirHroro rpoqecy, ouiryeani pesy.nlraru, uarpzqi
ni4noni4nocri nporpa:uHllx KoMrrerenrnocrefi. Yci aucqnnriuu, qo nricrsrbcfl y HaBqanbHoMy

unani siAuosiAalorb cf{acHLIM TeHAeHrIixu posnumy ranysi <<Koun'rorepHi nayxu> . 3aclyronye
TaKox cxBaileHHt nassHicG y fiporpaMi npurepiin oqinroeaHHr pinnx 3HaHb cry4eHrin. Baxnrznrau

e i te, IIIO [porptlMa nepe46avae MoxtJllrBocri noAalbrrroro HaBqaHHr Br.rnycKHr.rKin sa nporpaMoro

ni4roroexra uaricrepcrxoro pinnx ocsirz.

HaAaro'Iu oqiuxy OII e sxocri uponosuqii snaxaeN{o sa AorliJrbHe BKJrrouraru y 6nor
eu6ipxonnx Aucqunlin Hacrynni npeAMerr4: web-nporpaMyBaHHr, iH([opuaqifiHa 6egnexa,

MaKeryBaHur i nepcranH_fl , KoM[' rorepHa rpa$ira.

1. 3Aificrrrcsaru orr.rryBaHHa s4o6ynavie eutlloi ocsirr rloAo xxocri opranisaqii

ocnitmoi AismHocri [pr,r Br.rBqeHni uanqanr'prx Aucqunrin;
2. ,{osnolurra BlIrycKoBI{lr ra(fe4pav, re € cryAeHTr4-yqacHr{Kr{ rrporpaM axare\aiquoi

ruo6inruocri 3apaxoByBaru nra6iproni AracqunniHra, xri lpocnyxaHi n inlrorray

yuinepcureri-uaptrepi, aJIe He uepe46aueHi HaBrraJrbHr4M [JraHoM siluoeilHoi
cneqialrnocri e aKaaelaii.

Taxuru qI{HoM' MoxHa spo6utu BLIcHoBoK, rrlo Br4coKrrft pineHr Aauoi nporpauu ra ii
IIpaKTvqHa pea{ri:aqix HaAacrb trloNrunicrb Aocrrrr.r flocraBJreuoi irre'rn y npoqeci ui4roronru
6arananpir ni4noni4noi cneqia;rrnocri, a caue <Koun,rorepui HayKv ).

O6ronopeuo Ha eaci4anHi cry4eurcrroi paau yA[

flporoxon Jtlbg eia 25.09.2019p.

fonosa OCC
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X.-fl. Jlonyrrr4HcbKa


