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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 

здатність до формування 

світогляду, розуміння 

принципів розвитку 

суспільства   

здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу  

на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

здатність розглядати 

суспільні явища в розвитку і 

конкретних історичних 

умовах. 

здатність вести дискусію, 

використовувати відповідну 

термінологію та способи 

вираження думки в усній та 

письмовій формах рідною 

мовою. 

здатність використовувати 

знання в галузі соціально-

економічної підготовки, щоб  

з урахуванням визначеного 

місця окремих 

соціокультурних елементів у 

культурному контексті 

інтегрувати власну 

діяльність у культурне 

оточення; 

здатність до письмової й 

усної комунікації на 

англійській мові, готовність 

до роботи в іншомовному 

середовищі 

здатність використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

вміння з урахуванням визначеної 

належності себе та оточуючих 

до певного етносу підтримувати 

сприятливий психологічний 

клімат при здійсненні спільної 

діяльності; застосовувати 

компоненти соціолінгвістичної 

компетенції для досягнення 

взаємного порозуміння;  

застосовувати прагматичну 

компетенцію з метою 

ефективного виконання 

професійних завдань в умовах 

усних ділових контактів з 

використанням відповідних 

комунікативних методів та 

прийомів усного спілкування  

вміння приймати практичні 

рішення з урахуванням реальної 

екологічної ситуації 

вміння приймати професійні 

рішення, адекватні державній 

економічній політиці; 

орієнтуватися в питаннях 

соціальної спрямованості; 

вміння визначати стратегію і 

тактику діяльності, яка б 

забезпечувала стабільний 

розвиток довкілля. 

вміння визначати адекватність 

застосованих технологій, 

обраних методів, форм, засобів 

тощо досягнення мети; 

вміння визначити зовнішні та 

внутрішні чинники, що 

сприяють або не сприяють 

досягненню мети заходів; 

Основи філософських знань 

(філософія та 

релігієзнавство) 

Іноземна мова(за 

професійним спрямуванням) 

Основи правознавства 

Історія України 

Економічна теорія 

Українська  мова 

(за професійним 

спрямуванням ) 

Культурологія 

Основи маркетингу 

Християнська етика в 

українській культурі 

Фізичне виховання 

Суспільно - політичні студії 

(соціологія) 

Основи патентознавства 

Основи правознавства в ІТ-

галузі 

Вища математика 

Фізика 

Інженерна та комп’ютерна 

графіка  

Теорія ймовірності та 

математична статистика  

Теорія електричних та 

магнітних кіл 

Комп’ютерна логіка  

Дискретна математика  

Алгоритми і методи 

обчислень  

Основи екології  

БЖД 

 



здатність до пошуку,       

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

здатність до професійного 

спілкування, забезпечувати 

гармонійні та конструктивні 

взаємовідносини при 

виконанні професійних 

завдань.  

здатність до ефективної 

комунікаційної взаємодії та 

представляти комплексну 

інформацію у стислій формі. 

здатність працювати в 

полікультурному 

середовищі для 

забезпечення успішної крос- 

культурної комунікаційної 

взаємодії. 

здатність визначити 

наявність проблеми, 

аналізувати та вирішувати її, 

обґрунтовувати управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

правомочність. 

здатність до реалізації 

туристичного продукту з 

використанням 

інформаційних і 

комунікативних технологій  

здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

здатність до використання 

на практиці нормативно-

правових актів при 

забезпеченні правової 

охорони науково-технічних 

досягнень і творчої 

продукції, провести 

патентно-інформаційні 

дослідження в певній галузі. 

здатність виконувати 

професійну діяльність у 

відповідності до стандартів 

якості. 

здатність застосувати 

основні методи організації 

безпеки життєдіяльності 

людей, їх захисту від 

можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих, 

інших ситуацій. 

здатність до аналізу та 

синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених 

вміння діагностувати стан 

маркетингового середовища 

підприємств і організацій та 

тенденції розвитку ІТ ринку; 

досліджувати конкурентів та 

попит потенційних споживачів 

ІТ послуг та існуючих 

пропозиції, використовуючи 

методи моніторингу ринку ІТ 

послуг. 

вміння практичної роботи з 

нормативно-правовими актами, 

патентною документацією, а 

також складання ліцензії та 

інших договорів на створення, 

використання і комерційну 

реалізацію об’єктів 

інтелектуальної власності. 

 

вміння  використовувати 

вивчений матеріал при 

розв’язуванні конкретних задач, 

застосовувати теоретичні знання 

на практиці у моделюванні та 

описі природного середовища  

вміння використовувати 

математичні  знання на практиці, 

застосовувати основні формули 

та робити обчислення з їх 

використанням, проводити 

математичний аналіз, 

досліджувати функції. 

підготовленість до використання 

відповідних законів фізики при 

вирішенні завдань, пов’язаних з 

проектуванням апаратних 

засобів комп’ютерних систем та 

мереж.  

вміння графічного оформлення 

креслень, проекціювання 

геометричних тіл та виконання 

графічних комп’ютерних робіт.  

вміння застосовувати різні 

методи обчислення випадкових 

подій, аналізу статистичної 

інформації, обґрунтовувати 

прийняті рішення. 

уміння використовувати методи 

теорії електричних та магнітних 

кіл при проектуванні апаратних 

складових комп’ютерних систем 

вміння порівнювати, глибоко та 

всебічно аналізувати 

альтернативні способи 

підготовки рішень поставлених 

задач з використанням 



фактів. 

здатність розв’язувати 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми фізики, 

що передбачає застосування 

теорій та методів фізики, 

математики та інженерії 

здатність демонструвати 

вільне володіння базовими 

знаннями і практичними 

навичками в галузі 

інформатики й сучасних 

інформаційних технологій, 

мати навички 

програмування і роботи в 

комп’ютерних мережах. 

здатність вироблення 

ймовірнісно-статистичного 

мислення та інтуїції, 

формування навичок 

побудови ймовірнісних 

моделей дослідження та 

розв’язування відповідних 

задач. 

знання схемотехнічних 

основ сучасних 

комп’ютерів. 

знання особливостей 

системного програмування, 

володіння методами та 

засобами розробки 

елементів системних 

програм. 

знання принципів, методів 

та засобів проектування,  

побудови та 

обслуговування сучасних 

комп’ютерних мереж 

різного виду та 

призначення. 

знання дискретних структур 

і вміння застосовувати 

сучасні методи дискретної 

математики для аналізу і 

синтезу складних систем 

знання основ теорії 

алгоритмів та методів 

обчислень, способів 

зображення алгоритмів, 

принципів побудови 

рекурсивних алгоритмів та 

методів обробки 

експериментальних даних. 

 

 

 

комп’ютерної техніки. 

вміння виконувати операції над 

множинами, розв’язувати задачі 

комбінаторики, застосовувати 

математичну логіку 

висловлювань, поняття теорії 

предикатів та автоматів. 

вміння використовувати 

універсальні алгоритмічні моделі 

для дослідження алгоритмів, 

аналізувати складність 

алгоритмів та здійснювати їх 

оптимізацію, виконувати 

обробку одержаних даних. 

 

 



ІІ. Цикл професійної підготовки 

здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

знання принципів 

програмування, засобів 

сучасних мов 

програмування, основних 

структур даних. 

знання теоретичних 

(логічних та арифметичних) 

основ побудови сучасних 

комп’ютерів та їх 

архітектури. вміння 

застосовувати їх в процесі 

побудови та експлуатації 

при рішенні професійних 

завдань. 

знання схемотехнічних 

основ сучасних 

комп’ютерів. 

знання принципів роботи 

напівпровідникових 

елементів, їх функціональне 

призначення, принципи дії 

цифрових схем, способи їх 

технічної реалізації, 

стандарти та типи 

інтегральних схем. 

знання класифікації та 

основні технічні та 

експлуатаційні 

характеристики 

периферійних пристроїв, 

принципи організації 

функціонування та 

перспективи розвитку 

периферійного обладнання. 

знання методів та засобів 

організації пам’яті ПК при 

створенні алгоритмів 

розв’язання системних 

задач.  

знання архітектури 

операційних систем, 

логічної та фізичної 

організації файлових 

систем, мережевих засобів в 

операційних системах.   

знання концепцій, моделей і 

стандартів комп’ютерних 

мереж, методів мережевої 

комунікації, класифікацію 

вміння конструювати програми з 

додержання технологічних етапів, 

раціонально структурувати їх та 

обирати оптимальні способи 

організації даних. 

вміння здійснювати побудову 

інтегральних схем, виконувати 

вибір необхідної елементної бази 

з використанням довідників та 

стандартів. 

вміння обирати структуру та 

конфігурацію ПК, проводити 

тестування та оцінку  швидкодії 

роботи процесора, представляти 

інформацію в різних системах 

числення, складати найпростіші 

програми на мові Асемблер. 

вміння проектувати комбінаційні 

схеми, шифратори та 

дешифратори, мультиплексори та 

демультиплексори, досліджувати 

роботу тригерів, регістрів та 

лічильників.  

вміння проводити підготовки 

периферійних пристрої до роботи 

та встановлювати необхідні 

режими роботи, проводити 

основні ремонтні роботи 

периферійних пристроїв.  

вміння створювати програмне 

забезпечення для розв’язання 

задач  обслуговування файлової 

системи, периферійних пристроїв, 

системного реєстру та інших 

системних засобів програмно-

технічних засобів. 

вміння взаємодії користувачів з 

операційними системами, 

керування віртуальною та 

оперативною пам’яттю, 

процесами та потоками.   

вміння проектувати  конфігурацію 

мереж, будувати сегментовані та   

структуровані локальні мережі, 

виконувати з’єднання між 

локальними і глобальними 

мережами, визначати 

працездатність мереж. 

вміння оцінювати працездатність 

ПК, знаходити, локалізувати та 

усувати неполадки їх роботи, 

проводити поточне та 

профілактичне обслуговування 

ПК. 

вміння виконувати вибір 

необхідного типу та системи 

електрорадіовимірювального 

приладу, проводити 

Програмування 

Комп’ютерна електроніка 

Архітектура комп’ютерів 

Комп’ютерна схемотехніка  

Периферійні пристрої 

Системне програмування 

Операційні системи 

Комп’ютерні системи та 

мережі  

Надійність, діагностика та 

експлуатація комп’ютерних 

систем та мереж  

Електрорадіовимірювання 

Економіка ІТ- галузі 

Охорона праці 

Охороно праці в галузі 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

Офісне програмне 

забезпечення 

WEB-дизайн 

Розробка WEB-застосувань 

Основи метрології, 

стандартизації та 

взаємозамінюваності  

Навчальні дисципліни за 

вибором студента: 

Захист інформації 

Навчальні практики: 

Монтаж та демонтаж 

електричних схем 

Офісного програмного 

забезпечення 

Програмування 

Робота з 

електрорадіовимірювальною 

апаратурою 

Робота з мікропроцесорними 

системами та комплектами 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

 



мереж за областю дії, 

способами адміністрування, 

протоколами, обладнанням, 

топологією та 

архітектурою. 

знання основних 

експлуатаційних 

характеристик, засобів 

обчислювальної техніки та 

комп’ютерних мереж, 

структури систем контролю 

та діагностування  видів та 

змісту ремонтних робіт та 

сервісної апаратури. 

знання основ 

метрологічного 

забезпечення приладів 

вимірювання параметрів 

електричних кіл, параметрів 

сигналів, 

напівпровідникових 

пристроїв та інтегральних 

схем. 

знання основних принципів 

та підходів до 

обґрунтування вибору 

інформаційного 

виробництва як 

специфічного виду 

діяльності, зокрема 

особливості кінцевого 

продукту, інформації як 

ресурсу і товару, сучасних 

економіко-математичних 

методів і моделей 

організації та порядку 

розрахунків зі споживачами 

інформаційних товарів і 

послуг 

знання правових та 

організаційних основ 

охорони праці, державного 

управління охороною праці, 

державного нагляду та 

громадського контролю за 

охороною праці, основ 

фізіології та гігієни праці, 

профілактики травматизму 

та професійних 

захворювань, основ 

виробничої безпеки, 

пожежної профілактики на 

виробничих об’єктах.   

знання основних концепцій 

об´єктно-орієнтованого 

програмування та їх 

електрорадіовимірювання в 

електронній апаратурі.  

вміння визначення результатів 

аналізу цілей, задач і практики 

інформатизації економіки та 

суспільства в цілому, дослідження 

правових засад підприємництва та 

його особливостей в 

інформаційній сфері економіки, 

доцільності створення 

організаційної форми 

інформаційного бізнесу, 

проектування та планування 

виробничої системи компанії IT-

індустрії 

вміння ефективно 

використовувати положення 

нормативно-правових документів, 

володіння основними методами 

збереження здоров’я та 

працездатності виробничого 

персоналу, впроваджувати 

безпечні технології, обирати 

оптимальні умови та режими 

праці, проектувати та 

організовувати робочі місця на 

основі сучасних технологічних та 

наукових досягнень в галузі 

охорони праці.  

вміння використовувати 

стандартні структури даних, що 

входять до складу об'єктно-

орієнтованих мов та інтегрованих 

середовищ програмування, 

створювати власні структури 

даних та розробляти на їх основі 

програмні продукти згідно діючих 

освітніх стандартів.  

вміння працювати з пакетом 

програм MS Office, здійснювати 

налаштування MS Word, Excel, 

Access, Power Point, OutLook, 

працювати з мережевими 

пакетами  MS Office та 

OpenOffice.org. 

вміння створювати статичні та 

динамічні електронні видання 

різних типів складності, 

працювати з розміткою HTML та 

стилями CSS, створювати WEB-

сторінки з застосуванням різних 

засобів WEB-анімацій та WEB-

графіків. 

вміння розробляти програмне 

забезпечення для локальних 

комп’ютерних мереж, Інтернет-

серверів, інформаційних порталів 

Інтернет, веб-інтерфейсів, 

будувати абстрактну архітектуру 



реалізації в алгоритмічних 

мовах.   

знання прийомів та методів 

реалізації зв’язку офісних 

середовищ, засобів 

організації зв’язку між 

програмними продуктами  

різних  виробників.  

знання правил макетування 

та верстки у WEB-дизайні, 

принципів роботи 

статичних та динамічних 

видань, видів та типів WEB-

анімацій, WEB-графіки. 

знання основ мови 

програмування PHP, її 

взаємодії з базою даних 

MySQL,  засобів взаємодії 

користувача і сервера, 

адміністрування та 

підтримки WEB-сервера 

 знання  метрологічних 

характеристик засобів 

вимірювань, методів 

обробки результатів 

вимірювань, методики 

визначення похибок, 

міжгалузевих систем 

стандартизації. 

знання основних положень 

законодавства в галузі 

захисту інформації, 

основних міжнародних та 

національних стандартів з 

захисту інформації, 

основних принципів 

організації захисту 

інформації в інформацій- 

них системах, механізмів та 

протоколів забезпечення 

конфіденційності, 

цілісності даних в 

інформаційних системах, 

основних видів атак, 

основних напрямків 

розвитку сучасної 

криптографії.  

(логічну модель) 

комп’ютеризованої системи, 

відокремлювати основні 

архітектурні компоненти, 

описувати їх функції, зв’язки 

(інтерфейси) між ними та 

правила, що регламентують ці 

зв’язки в централізованій та 

розподіленій архітектурі,  обирати 

адекватний архітектурний стиль 

та необхідні архітектурні 

шаблони. 

вміння обирати засоби 

вимірювання залежно від 

поставленої вимірювальної задачі, 

визначення розмірностей 

довільних фізичних одиниць в 

різних системах, користуватись 

нормативно-технічною 

документацією 

вміння визначати вимоги та 

формувати профіль захисту в 

інформаційних системах,  ставити 

завдання, аналізувати, давати 

порівняльну характеристику 

різних варіантів застосування 

механізмів і протоколів захисту 

інформації в інформаційних 

системах, забезпечувати 

грамотний підбір програмно-

апаратних і програм- них засобів 

для забезпечення необхідного 

рівня захисту інформації, 

аналізувати технічні параметри 

діючих протоколів та механізмів 

захисту інформації з точки зору 

використання в комп’ютерних 

системах та мережах, впливу їх 

характеристик на основні 

показники інформаційних систем 

в цілому, приймати прийняті 

технічні рішення щодо 

забезпечення захисту інформації у 

вигляді комплекту технічної 

документації, враховуючи 

необхідний рівень безпеки даних 

в інформаційної системі фактори 

можливих атак, а також необхідну 

кількість механізмів і протоколів 

захисту під час розробки системи 

безпеки інформаційних систем 
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