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Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання базова загальна середня освіта 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

І. Цикл загальної підготовки 

Базові уявлення про 

основи філософії, 

психології, педагогіки, 

що сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до естетичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії та 

права, розуміння 

причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх 

використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності. 

Базові знання 

фундаментальних 

розділів математики, в 

обсязі, необхідному для 

володіння математичним 

апаратом відповідної 

галузі знань, здатність 

використовувати 

математичні методи в 

обраній професії. 

Базові знання в галузі 

інформатики й сучасних 

інформаційних 

технологій; уміння 

працювати в Internet. 

Базові знання 

фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для 

Уміти опрацьовувати 

отримані результати, 

аналізувати та осмислювати 

їх, представляти результати 

роботи і обґрунтовувати 

запропоновані рішення на 

сучасному науково-

технічному і професійному 

рівні. 

Уміти використовувати 

існуючі та розробляти нові 

математичні методи для 

вирішення задач, пов’язаних з 

проектуванням та 

використанням комп’ютерних 

систем та мереж. 

Демонструвати соціальну 

відповідальність за результати 

прийняття стратегічних 

рішень. 

Практикувати прийняття 

рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових 

підходів та прогнозування. 

Нести відповідальність за 

розвиток професійного знання 

і практик, оцінювання 

стратегічного розвитку 

команди. 

Демонструвати здатність 

саморозвитку та 

самовдосконалюватися 

впродовж життя. 

Основи філософських 

знань (філософія та 

релігієзнавство) 

Іноземна мова(за 

професійним 

спрямуванням) 

Основи правознавства 

Історія України 

Економічна теорія 

Українська  мова 

(за професійним 

спрямуванням ) 

Культурологія 

Менеджмент 

Психологія та етика 

Теорія статистики 

Економіка it-галузі 

Маркетинг 

Охорона праці та охорона 

праці в галузі 

Християнська етика в 

українській культурі 

Фізичне виховання 

Суспільно - політичні 

студії  

Основи патентознавства 

Основи правознавства в 

ІТ-галузі 

Фізика (електрика)  

Теорія ймовірності та 

математична статистика  

Теорія електричних та 

магнітних кіл 

Дискретна математика  



освоєння загально-

професійних дисциплін.  

Здатність до письмової й 

усної комунікації рідною 

мовою 

Спроможність 

спілкуватись в галузі 

інформаційних 

технологій в діалоговому 

режимі в різномовному 

середовищі 

Розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки 

відносно інших людей і 

відносно природи 

(принципи біоетики) 

Креативність, здатність 

до системного мислення 

Адаптивність і 

комунікабельність 

 

 

Ініціювати інноваційні 

комплексні проекти, лідерство 

та повну автономність під час 

їх реалізації. 

Вміти критично відтворювати 

найважливіші події в історії 

науки і техніки, аналізувати 

роль і значення видатних 

науковців та інженерів. Вміти 

взаємоузгоджувати особисті, 

колективні та суспільні 

інтереси.  

Спираючись на розуміння 

загальнолюдських цінностей та 

навички самоаналізу, 

толерантно ставитися до 

протилежних думок. 

Спираючись на певний рівень 

інтелектуальних знань та 

комплекс моральних особистих 

якостей, виховувати уміння 

поважати інші погляди щодо 

проблемних питань з 

професійної діяльності та 

загальнолюдських цінностей та 

вмити самокритично оцінювати 

свою поведінку та результати 

діяльності.  

Володіти публічними, 

діловими та науковими 

комунікаціями як рідною так і 

іноземною мовами. 

Володіти основними 

термінами та поняттями 

культурології та соціології на 

рівні відтворення, тлумачення 

й використання в 

повсякденному житті.  

Практично володіти 

іноземною мовою в обсязі 

тематики, зумовленої 

професійними потребами; 

користуватись усним 

мовленням у межах 

побутової, суспільно – 

політичної та фахової 

тематики; перекладати з 

іноземної мови на рідну 

текстів загально-технічного 

характеру.  

Уміти встановлювати зв’язки 

між людьми, прихильно 

Основи екології  

БЖД 

 



признавати поведінку та 

думки інших людей.  

Аргументовано переконувати 

колег у правильності 

пропонованого рішення, вміти 

донести до інших свою 

позицію  

Уміти правильно 

використовувати мовні засоби 

залежно від сфери й мети 

спілкування, складати ділові 

папери.  

Домовлятися з партнерами 

про базові угоди, приймати 

етичні рішення при зіткненні з 

етичними дилемами 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Здатність розробляти 

специфікації вимог 

користувачів до 

програмного забезпечення 

Сучасні уявлення про 

основи інженерії вимог до 

програмного забезпечення 

Здатність здійснювати 

аналіз вимог, розробляти 

специфікацію програмних 

вимог, виконувати їхню 

верифікацію та атестацію 

Здатність застосовувати 

знання про UI 

Здатність розробляти 

алгоритми та структури 

даних для програмних 

продуктів 

Сучасні уявлення про 

структуру та архітектуру 

програмного 

забезпечення, методи 

проектування 

програмного забезпечення 

Здатність проектувати 

структуру бази даних для 

заданої предметної 

області 

Базові уявлення про 

сучасні психологічні 

принципи людино-

машинної взаємодій, 

засоби розробки людино-

машинного інтерфейсу 

Здатність аналізувати, 

Вміти аналізувати й оцінювати 

явище політичного розвитку 

українського суспільства в 

контексті світової історії, 

застосовувати здобуті знання 

для прогнозування суспільних 

процесів  

Вміти аналізувати складні 

явища суспільного життя, 

пов’язувати загально 

філософські проблеми з 

вирішенням завдань практики.  

Вміти застосовувати стеки, 

черги та бінарні дерева при 

реалізації програмних систем. 

Володіти навичками 

застосування базових 

алгоритмічних конструкції.  

Вміти застосовувати 

математичні знання у процесі 

розв’язання професійних 

задач, побудови математичних 

моделей.  

Вміти застосовувати 

спеціальні знання з фізики 

(електрики) при розв’язанні 

професійних задач. Уміння 

орієнтуватись у схемах 

алгоритмів, програм, даних і 

систем.  

Вміти використовувати 

креслення на різних стадіях 

проектування програмного 

забезпечення Уміння 

застосовувати професійно-

Математичні методи 

дослідження операцій 

Комп'ютерна графіка 

Архітектура комп’ютерів 

Комп’ютерна 

схемотехніка  

Системне програмування 

Операційні системи 

Організація комп’ютерних 

мереж 

Проектний практикум 

Конструювання 

програмного забезпечення 

Основи програмної 

інженерії 

Бази даних 

Офісне програмне 

забезпечення 

WEB-дизайн 

Розробка WEB-застосувань 

Людино-машинний 

інтерфейс 

Диференціальні рівняння 

Інструментальні засоби 

візуального 

програмування 

Чисельні методи 

Алгоритми та структури 

даних 

Основи програмування та 

алгоритмічні мови 

Математичний аналіз 

Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія 

Навчальні дисципліни за 



проектувати та 

прототипувати людино-

машинний інтерфейс 

Володіння основами 

конструювання 

програмного забезпечення 

Володіння основами 

методів та технологій 

об'єктно-орієнтованого 

програмування 

Сучасні уявлення про 

інформаційні моделі та 

системи, реляційні та 

розподілені бази даних, 

мови запитів до баз даних 

Здатність приймати 

участь у проектуванні та 

реалізації баз даних. 

Здатність застосовувати та 

створювати компоненти 

багаторазового 

використання 

Володіння основами 

методів та технологій 

системного аналізу. 

Здатність розв'язувати 

математичні, фізичні та 

економічні задачі шляхом 

створення відповідних 

застосувань. 

Здатність 

використовувати 

можливості апаратного 

забезпечення.  

Здатність 

використовувати 

можливості операційних 

систем, офісних 

програмних продуктів.  

Здатність 

використовувати 

можливості мережевих 

програмних систем.  

Здатність забезпечувати 

захищеність програм і 

даних від 

несанкціонованих дій.  

Володіти сучасними 

уявленнями про типові 

процеси програмної 

інженерії, здатність їх 

впровадження і 

профільовані знання в галузі 

загальноосвітніх дисциплін у 

процесі розв’язання 

професійних задач, побудови 

математичних моделей.  

 Вміти використовувати 

професійно профільовані 

знання й уміння в галузі 

практичного використання 

комп’ютерних технологій  

Вміти застосовувати методи 

системного аналізу для 

вирішення задач. Вміти 

визначати джерела вимог і 

забезпечувати процес їх 

витягання Вміти розробляти 

специфікації вимог 

користувачів  

Здійснювати аналіз вимог, 

розробляти специфікацію 

програмних вимог, виконувати 

їхню верифікацію та атестацію  

Забезпечувати захищеність 

програм і даних від 

несанкціонованих дій  

Вміти проектувати 

компоненти архітектурного 

рішення  

Вміти проектувати людино-

машинний інтерфейс 

Проектувати та реалізовувати 

бази даних  Застосовувати та 

створювати компоненти 

багаторазового використання  

Визначати та вимірювати 

атрибути якості  

 Застосовувати емпіричні 

методи та засоби інженерії ПЗ 

Створювати чітку, стислу та 

точну технічну документацію 

у відповідності до діючих 

стандартів  

Використовувати можливості 

апаратного забезпечення  

Використовувати можливості 

операційних систем  

Використовувати можливості 

офісних і мережевих 

програмних систем  

Проводити розрахунок 

вартості розробки програмних 

систем, враховуючи фактори, 

вибором студента: 

Захист інформації 

Web програмування (JS, 

jquery) 

Навчальні практики: 

Вступ в спеціальність  

З програмування  

З інструментальних 

засобів візуального 

програмування  

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

 



управління ними.  

Здатність виконувати 

верифікацію та валідацію 

програмного 

забезпечення.  

Здатність проектувати та 

розробляти інтерфейси 

користувача, які 

відповідають сучасним 

вимогам.  

Здатність виконувати 

аналіз складності 

алгоритмів.  

Здатність 

використовувати 

дискретні структури 

даних для оптимального 

зберігання даних у 

програмних системах.  

Здатність виконувати 

розрахунки вартості 

розробки програмних 

продуктів.  

Здатність керувати 

процесом розробки 

програмного 

забезпечення. 

які виникають на кожному 

етапі проектування та 

розробки системи.  

Здійснювати верстку макетів 

веб-сайтів.  

Виконувати написання 

клієнтських сценаріїв. Вміти 

застосовувати функціональний 

підхід до розробки 

програмного забезпечення. 

Вміти застосовувати мову 

асемблера.  

Вміти обрати оптимальні 

методи зберігання даних у 

програмних системах. 

Застосовувати теорію графів 

та графові алгоритми для 

вирішення задач. Вміти 

проводити оцінку часової 

складності алгоритму, обсягу 

використаної оперативної 

пам’яті.  

Вміти застосовувати 

фундаментальні екологічні 

знання для оцінки еколого-

економічного стану регіону, 

країни.  

Застосовувати елементи 

лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії для 

розв`язування лінійних, 

нелінійних рівнянь, систем 

лінійних рівнянь, знаходження 

власних векторів і власних 

чисел і побудови кривих і 

поверхонь.  

Застосовувати диференціальне 

числення для дослідження 

функцій однієї та багатьох 

змінних, наближеного 

розв’язування лінійних і 

нелінійних алгебраїчних 

рівнянь.  

Вміти вибирати математичні 

методи та ймовірнісні моделі, 

методичні прийоми 

статистичного аналізу для 

дослідження прикладних 

задач.  

Застосовувати сучасні 

статистичні методи для 

розв’язування задач та набути 



навичок самостійного 

використання математичної 

літератури та прикладних 

пакетів програм для 

статистичного аналізу  

Проводити налаштування 

параметрів безпеки 

операційних систем Windows 

та Linux.  

Проектувати структуру 

комп’ютерних мереж. Вміти 

налаштовувати параметри 

мережевого обладнання.  

Вміти застосовувати мову 

гіпертекстової розмітки та 

каскадні таблиці стилів для 

реалізації фронтенду сайтів 

Володіти основами 

конструювання програмного 

забезпечення  

Володіти методами та 

технологіями організації та 

застосування даних.  

Володіти методами та 

технологіями об'єктно-

орієнтованого програмування  

Володіти основами управління 

проектами  

Знати об’єкт, предмет і методи 

сучасної екології.  

Знати системну періодизацію 

історії науки і техніки і 

основні напрямки розвитку їх 

найважливіших галузей і 

проблем. Знати основні дати, 

події і досягнення світової 

науки і техніки; Знати 

найбільші відкриття, їх 

значення та наслідки для 

розвитку цивілізації.  

Знати сучасний стан 

проблемних питань розвитку 

функціональних стилів 

української літературної мови. 

Знати стилістичні можливості 

мовних засобів. Знати жанрову 

диференціацію української 

літературної мови.  

Знати поняття випадкової 

події, випадкової величини та 

закони розподілу випадкових 

величин.  



Знати різні аспекти сутності 

релігії, її місце та роль в житті 

людини та суспільства.  

Знати основи формальної 

логіки та теорії логіки,  

особливості формальних 

логічних підходів до аналізу 

світу та людини, структуру та 

напрямки розвитку 

формальної логіки, 

характеристику та функції 

формальної логіки.  

Знати постановку та методи 

розв’язання задачі лінійного 

програмування та 

транспортної задачі.  

Знати специфіку формально-

логічного підходу до аналізу 

мислення; критеріїв 

класифікації та ознаки істини 

та наукового пізнання. 
  

 

 

 

 
 


