
Приватне акціонерне товариство 

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД   

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Ректор ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом 

_________________М.Н.Курко 

 

«_____»______________2018 р. 
 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
 

 

 

галузь знань 12 Інфоромаційні технології» 

 

спеціальність 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» 

 

кваліфікація    бакалавр з комп’ютерних наук 

 

рівень вищої освіти   перший ( бакалаврський) рівень 
 

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Вченою радою ПрАТ “ВНЗ   

“Міжрегіональна Академія  

управління персоналом” 

Протокол № 2 від 28.02.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

м. Київ  

2018 р. 



2 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

 

1. Затверджено та надано чинності рішенням Вченої ради ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом», протокол № 2 від 28.02.2018 р  

 

2. УЗГОДЖЕНО: 

Перший проректор                                                                  М.Ф. Гончаренко 

 

3. Уведено вперше. 

 

4. Розробники: 

 

 

 Людвиченко Валентин Олександрович, керівник проектної групи; кандидат 

фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор 

кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій Факультету 

комп’ютерно-інформаційних технологій ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

 Луцький Максим Георгійович, член проектної групи; доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних систем і 

технологій Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП». 

 Дуднік Андрій Сергійович, член проектної групи; кандидат технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних систем і 

технологій Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП». 

 Рябий Мирослав Олександрович, член проектної групи; кандидат технічних 

наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій 

Факультету комп’ютерно-інформаційних технологій ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

 

 

 

 

5. Діє тимчасово до введення стандартів вищої освіти. 



3 

 

 

 

  Вступ………………………………………………………………… 4 

1. Визначення профілю програми………………………..……………   4 

2. Мета програми ….………………………..………………………….   4 

3. Характеристика програми…………………………………………...   5 

4. Здатність для працевлаштування та подальшого навчання………..   5 

5. Стиль та методика викладання ………………………………  …....   6 

6. Програмні компетентності…………………………………………..   6 

7. Програмні результати навчання……………………………………..   9 

8. Додатки…………………………………………………………...…….12



4 

 

ВСТУП 

 

Освітня (освітньо-професійна) програма (ОПП) система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти.  

ОПП використовується для розроблення навчального плану, програм 

навчальних дисциплін й практики. 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФІЛЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Тип диплома та 

обсяг програми 

Диплом бакалавра зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення»,  

Перший (бакалаврський) рівень,  

4 роки,240 кредитів ЄКТС 

Вищий 

навчальний заклад 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 

Ліцензуюча 

інституція 

Міністерство освіти і науки України,  

Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Період 

ліцензування 

2017 рік 

Рівень програми QF for EHEA – другий цикл, EQF for LLL – 7 рівень; НРК 

України – 7 рівень 

 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

 Надати студентам обширну інформацію зі спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» з акцентом на критичному мисленні та практичних 

навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, 

кооперації, із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів до 

певних областей інженерії програмного забезпечення, що дасть їм можливість 

працювати самостійно в якості фахівців з інформаційних технологій.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

 

1 Предметна область, 

галузь знань 

121 Інженерія програмного забезпечення  

(12 – інформаційні технології)  

2 Фокус програми: 

загальний/ спеціальний 

Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти за Законом України «Про вищу 

освіту», сьомий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій. 

Загальний. Акцент на інформаційні 

технології 

3 Орієнтація програми Освітня, професійна. Програма базується 

на загальновідомих практичних результатах із 

врахуванням сьогоднішнього стану інженерії 

програмного забезпечення та інформаційних 

технологій, орієнтує на актуальні 

спеціалізації, у рамках яких можлива 

подальша професійна кар’єра: у якості 

фахівця з інженерії програмного 

забезпечення. 

4.  Особливості програми Програма розвиває навички і вміння  

консультування та технічного супроводу 

підготовки й прийняття технічних рішень в 

області інженерії програмного забезпечення. 

 

4. ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО 

НАВЧАННЯ 

 

1 Працевлаштування Практична діяльність в організаціях, що 

пов’язана з розробкою та тестуванням 

програмного забезпечення. 

Адміністративна та управлінська діяльність: 

керівництво ІТ- відділів органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування: 

районні та міські; громадські організації. 

2 Продовження освіти Програми за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти з інженерії програмного 

забезпечення; міждисциплінарні програми 

(комп’ютерна інженерія, системний аналіз, 

комп’ютерні науки, інформаційні технології та 

інше).  
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5. СТИЛЬ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту  

організовувати час. Комбінація лекційних курсів, 

семінарів, консультацій із розв’язування проблем; 

самопідготовка в бібліотеці та на основі інтернету, 

проектна робота та індивідуальні консультації. 

Під час першого року навчання студент опановує 

дисципліни загальної підготовки (розділ 1 додатку А), 

впродовж другого та третього років – робиться акцент на 

дисциплінах, професійної підготовки (розділ 2 додатку А), 

під час четвертого року – викладаються дисципліни що 

узагальнюють набуті знання (додаток А ст. 14.  

2 Система 

оцінювання 

Усні презентації; поточний контроль; державний екзамен.  

Письмові екзамени (проблеми та практичні задачі); 

семінари й звіти із оцінюванням досягнутого. 

 

6. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1 Загальні  Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу 

мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати 

проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

ставлення до усталених наукових концепцій (пункти 1.6 та 

1.7 додатку Б). 

 Навики критичності та самокритичності. 

Здатність здійснювати критичний аналіз власних 

матеріалів, а також брати учать у практичних дискусіях, 

висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію (пункти 

1.1 – 1.4 та 1.8 – 1.14 додатку Б). 

 Етичні установки. Знання основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, основ логіки, норм 

критичного підходу, основ методології наукового пізнання, 

форм і методів аналізу та синтезу. Здатність здобувати 

систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, 

аналізувати проблеми з точки зору сучасних наукових 

парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з 

наукової і навчальної літератури та результатів 

експериментів (пункти 2.5, 2.12, 2.15 – 2.18 додатку Б). 

2 Спеціальні 

(фахові) 
 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях, розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. Знання методів навчання, 

організації та здійснення, стимулювання та мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності, розуміння предметної 

області комп'ютерних наук. Вміння реалізовувати засвоєні 

поняття, концепції, теорії та методи в інтелектуальній і 

практичній діяльності в галузі комп’ютерних наук, 
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осмислювати зміст і послідовність застосування способів 

виконання дій, узагальнювати і систематизовувати 

результати робіт (розділ 2 додатку Б). 

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. Знання лексичних, граматичних, стилістичних 

особливостей державної та іноземної лексики, термінології 

в галузі комп’ютерних наук, граматичних структур для 

розуміння і продукування усно та письмово іноземних 

текстів у професійній сфері. Здатність професійно 

спілкуватись державною та іноземними мовами,  

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 (пункти 1.1 – 

та 1.14 додатку Б). 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. Знання способів і методів навчання, методів 

самоосвіти, основ наукової та дослідницької діяльності, 

методів пошуку, збору, аналізу та обробки інформації. 

Вміння оцінювати предмет навчальної діяльності, 

визначати загальну мету і конкретні задачі, вибирати 

адекватні засоби їх розв’язання для  осягнення 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 (розділ 2 додатку Б). 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. Знання методів, способів та 

технологій  збору інформації з різних джерел,  контент-

аналізу документів, аналізу та обробки даних. 

Спроможність використовувати технології та 

інструментарії пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати 

опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних 

(пункти 1.7 – 1.14 додатку Б). 

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. 

Здатність проявляти допитливість, схильність до ризику, 



8 

 

вміння мислити, надихатись новими ідеями, втілювати їх, 

запалювати ними оточуючих, комбінувати та 

експериментувати (розділ 2 та «Дисципліни професійної 

підготовки» додатку Б). 

 Здатність працювати в команді. Здатність бути 

критичним і самокритичним. Здатність розробляти та 

управляти проектами. 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. 

Здатність проявляти допитливість, схильність до ризику, 

вміння мислити, надихатись новими ідеями, втілювати їх, 

запалювати ними оточуючих, комбінувати та 

експериментувати (пункти 2.8, 2.12, 2.16 – 2.17 додатку Б). 
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7. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

- Знання міжнародних стандартів з оцінки якості програмного 

забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості 

процесів розробки ПЗ, методів забезпечення якості ІТ систем. Здатність 

застосовувати у роботі міжнародні стандарти з оцінки якості програмного 

забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості 

процесів розробки ПЗ (пункти 1.8, 1.15 – 1.18 додатку В). 

- Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та 

дискретного аналізу, включаючи аналіз нескінчено малих, інтегральне числення, 

лінійну алгебру, аналітичну геометрію, диференційні рівняння, функціональний 

аналіз, комбінаторику, теорію графів, бульову алгебру. Вміння ефективно 

використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності для 

розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу 

та проектування інформаційних систем за галузями (пункти 1.7, 1.8, 1.9  додатку В). 

- Знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій 

над ними, теорем і законів розподілу випадкових величин, ймовірнісні методи 

дослідження складних систем, базові поняття математичної статистики, методи 

опрацювання емпіричних даних, перевірки статистичних гіпотез на основі 

вибіркових даних, елементи теорії регресії і кореляції. Здатність  розв’язувати типові 

задачі з використанням основних теорем теорії ймовірностей; будувати закони 

розподілу випадкових величин і обчислювати їх числові характеристики; будувати 

моделі випадкових процесів та здійснювати їх аналіз; застосовувати ймовірнісно-

статистичні методи для оцінки стохастичних процесів; використовувати сучасні 

середовища для розв’язування задач статистичної обробки експериментальних 

даних (пункт 1.10  додатку В). 

- Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей 

алгоритмів, примітивно рекурсивних, загально-рекурсивних та частково-

рекурсивних  функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності 

масових проблем, понять часової та просторової складності алгоритмів при 

розв’язанні обчислювальних задач. Спроможність  використовувати формальні 

моделі алгоритмів та обчислюваних функцій,  встановлювати розв’язність, часткову 

розв’язність та нерозв’язність алгоритмічних проблем, проектувати, розробляти та 

аналізувати алгоритми , оцінювання їх ефективності та складності (пункт 1.11 

додатку В). 

- Знання чисельних методів лінійної та нелінійної алгебри, наближення 

функцій, методів чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання 

звичайних диференціальних та  інтегральних рівнянь, рішення рівнянь в частинних 

похідних, теоретичних особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації 

до інженерних задач. Вміння використовувати математичні пакети та розробляти 

програми реалізації чисельних методів, обґрунтовано вибирати чисельні методи при 

розв’язанні інженерних задач в процесі проектування та моделювання  

інформаційних і програмних систем і технологій, оцінювати ефективність чисельних 

методів, зокрема збіжність, стійкість та трудомісткість реалізації (пункт 1.8 додатку 

В). 

-  
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- Знання понять операції, операційної системи, моделі операції, етапи 

розробки моделі операції; класифікацію економіко-математичних 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. Здатність формулювати мету управління організаційно-

технічною 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, виробляти управлінське рішення щодо досліджуваної операції й 

виконання цього рішення, застосовувати програмні засоби для пошуку оптимальних 

рішень задач  організаційно-економічного управління(пункти 2.3, 1.12, 2.15 додатку 

В) . 

- 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.  Спроможність 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 та аналізувати 

багатофакторні ризики; знаходити рішення слабо структурованих проблем (пункт 

2.12 додатку В). 

- 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 щодо 

досягнення мети за результатами моделювання. Здатність 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 

реалізуємості моделей реальних систем(пункт 2.15 додатку В). 

- Знання  структур даних та фундаментальних алгоритмів, методології та 

інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, 

особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів і 

технологій проектування і розроблення програмних продуктів різного призначення. 

Вміння 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, створювати надійне та 

ефективне програмне забезпечення (пункти 2.2, 2.7 – 2.8, 2.16 – 2.18 додатку В). 

- 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. Здатність використовувати методи, технології та інструментальні засоби для 

проектування і розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, 

логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізовувати запити до них, 

створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому 
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числі на хмарних сервісах (пункти 2.6, 2.4, 2.21, 4.2, 4.5, додатку В). 

- Знання стандартів, методів, технологій і засобів управління процесами 

життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій. Спроможність 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 

(техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, креативний 

бриф, угоду, договір, контракт та ін.) (пункт 2.8, 2.17, 4.8 додатку В).. 

- Знання методів та алгоритмів оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, кластерного 

аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів 

підтримки багатовимірного аналізу даних. Вміння використовувати технології 

OLAP, DataMining, TextMining, WebMining в процесі інтелектуального 

багатовимірного аналізу даних; розв’язувати професійні задачі з використанням 

методів класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних 

правил (пункт 2.18, 4.17 додатку В).. 
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Додаток А  

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний 

навчальний час за циклами підготовки 

 

Розподіл загального навчального часу за циклами підготовки 

Цикл 

Загальний навчальний час 

Академічних 

годин 

Кредитів  

ЄКTS 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Історія та культура України 120 4 

Іноземна мова 360 12 

Ділова українська мова 120 4 

Філософія 120 4 

Фізичне виховання 240 8 

Математичний аналіз 330 11 

Лінійна алгебра та аналітична геометрія 150 5 

Теорія алгоритмів і математична логіка 90 3 

Дискретні структури 90 3 

Всього за циклом 1620 54 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Правознавство* 90 3 

Логіка*   

Фізика (вибрані розділи)* 90 3 

Релігієзнавство*   

Культурологія*   

Групова динаміка і комунікації* 90 3 

Етика і естетика*   

Основи психології та педагогіки*   

Теорія ймовірностей та математична статистика* 90 3 

Політологія*   

Соціологія*   

Всього за циклом 360 12 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Алгоритми та структури даних 120 4 

Аналіз вимог до програмного забезпечення 120 4 

Архітектура комп’ютера 120 4 

Архітектура та проектування програмного забезпечення 120 4 
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Бази даних 210 7 

Безпека програм та  баз даних 120 4 

Емпіричні методи програмно інженерії 120 4 

Комп'ютерна дискретна математика 150 5 

Конструювання програмного забезпечення 120 4 

Людино-машинна взаємодія 90 3 

Менеджмент проектів програмного забезпечення 150 5 

Моделювання та аналіз програмного забезпечення 120 4 

Об"єктно-орієнтоване програмування 300 10 

Операційні системи 210 7 

Організація комп'ютерних мереж 150 5 

Основи програмної інженерії 90 3 

Основи програмування 330 11 

Проектний практикум 120 4 

Професійна практика програмної інженерії 120 4 

Якість програмного забезпечення та тестування 120 4 

Розробка графічних додатків 120 4 

Патентознавство у сфері ІТ 120 4 

Всього за циклом 3240 108 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Розробка веб-сторінок на мові розмітки XHTML з 

викорстанням каскадних таблиць стилів CSS* 

120 4 

Adobe Dremweaver*   

Мова сценаріїв Javascript* 90 3 

Комп"ютерная графіка з використанням програми Adobe 

Potoshop* 

  

Розширена мова розмітки для створення веб-сторінок 

XML* 

120 4 

Web-програмування та Web-дизайн*   

Програмування та адміністрування СУБД MS SQL 

Server* 

90 
3 

Основи ескізної графіки*   

Економіка програмного забезпечення* 90 3 

Система управління контентом (СMS)*   

Ділова іноземна мова*   

Програмування СУБД Oracle* 120 4 

Web-програмування та Web-дизайн*   

Ділова іноземна мова*   

Платформа Microsoft.NET і мова програмування С#* 90 3 

Web-програмування та Web-дизайн*   
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Ділова іноземна мова*   

Програмування Internet* 90 3 

Ділова іноземна мова*   

Технології захисту інформації* 270 9 

Теорія баз даних*   

Інструментальні засоби візуального програмування* 270 9 

Autodesk 3ds Max. Основи 3D-моделювання*   

Кроссплатформене програмування на мові Java* 150 5 

Методологія розробки програмних продуктів та великих 

програмних систем* 

 
 

Теорія інформації та кодування* 90 3 

Методи апаратного захисту інформації*   

Всього 1590 53 

Практика 

Навчальна технологічна практика зі спеціальності 

"Інженерія програмного забезпечення" 
150 5 

Виробнича практика зі спеціальності "Інженерія 

програмного забезпечення" 
240 8 

Всього 390 13 

Всього за 4 роки 7200 240 

*здобувач вищої освіти обирає одну навчальну дисципліну 
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Додаток Б 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний 

час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практикою  

№з/п 

Навчальна дисципліна/практика 

Загальна кількість 

годин  

Кредитів 

ECTS 

 І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.  Історія та культура України 120 4 

2.  Іноземна мова 360 12 

3.  Ділова українська мова 120 4 

4.  Філософія 120 4 

5.  Фізичне виховання 240 8 

6.  Математичний аналіз 330 11 

7.  Лінійна алгебра та аналітична геометрія 150 5 

8.  Теорія алгоритмів і математична  логіка 90 3 

9.  Дискретні структури 90 3 

 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.  Правознавство* 90 3 

2.  Логіка*   

3.  Фізика (вибрані розділи)* 90 3 

4.  Релігієзнавство*   

5.  Культурологія*   

6.  Групова динаміка і комунікації* 90 3 

7.  Етика і естетика*   

8.  Основи психології та педагогіки*   

9.  Теорія ймовірностей та математична 

статистика* 
90 3 

10.  Політологія*   

11.  Соціологія*   

 Всього за циклом загальної підготовки 1980 66 

 ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.  Алгоритми та структури даних 120 4 

2.  Аналіз вимог до програмного забезпечення 120 4 

3.  Архітектура комп’ютера 120 4 

4.  Архітектура та проектування програмного 

забезпечення 

120 4 

5.  Бази даних 210 7 

6.  Безпека програм та  баз даних 120 4 
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7.  Емпіричні методи програмно інженерії 120 4 

8.  Комп'ютерна дискретна математика 150 5 

9.  Конструювання програмного забезпечення 120 4 

10.  Людино-машинна взаємодія 90 3 

11.  Менеджмент проектів програмного 

забезпечення 

150 5 

12.  Моделювання та аналіз програмного 

забезпечення 

120 4 

13.  Об"єктно-орієнтоване програмування 300 10 

14.  Операційні системи 210 7 

15.  Організація комп'ютерних мереж 150 5 

16.  Основи програмної інженерії 90 3 

17.  Основи програмування 330 11 

18.  Проектний практикум 120 4 

19.  Професійна практика програмної інженерії 120 4 

20.  Якість програмного забезпечення та 

тестування 

120 4 

21.  Розробка графічних додатків 120 4 

22.  Патентознавство у сфері ІТ 120 4 

 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.  Розробка веб-сторінок на мові розмітки 

XHTML з викорстанням каскадних таблиць 

стилів CSS* 

120 4 

2.  Adobe Dremweaver*   

3.  Мова сценаріїв Javascript* 90 3 

4.  Комп"ютерная графіка з використанням 

програми Adobe Potoshop* 
  

5.  Розширена мова розмітки для створення веб-

сторінок XML* 
120 4 

6.  Web-програмування та Web-дизайн*   

7.  Програмування та адміністрування СУБД MS 

SQL Server* 
90 3 

8.  Основи ескізної графіки*   

9.  Економіка програмного забезпечення* 90 3 

10.  Система управління контентом (СMS)*   

11.  Ділова іноземна мова*   

12.  Програмування СУБД Oracle* 120 4 

13.  Web-програмування та Web-дизайн*   

14.  Ділова іноземна мова*   

15.  Платформа Microsoft.NET і мова 

програмування С#* 
90 3 
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16.  Web-програмування та Web-дизайн*   

17.  Ділова іноземна мова*   

18.  Програмування Internet* 90 3 

19.  Ділова іноземна мова*   

20.  Технології захисту інформації* 270 9 

21.  Теорія баз даних*   

22.  Інструментальні засоби візуального 

програмування* 
270 9 

23.  Autodesk 3ds Max. Основи 3D-моделювання*   

24.  Кроссплатформене програмування на мові 

Java* 
150 5 

25.  Методологія розробки програмних продуктів 

та великих програмних систем* 
  

26.  Теорія інформації та кодування* 90 3 

27.  Методи апаратного захисту інформації*   

Всього за циклом професійної  підготовки  4830 161 

Навчальна технологічна практика зі спеціальності 

"Інженерія програмного забезпечення" 
150 5 

Виробнича практика зі спеціальності "Інженерія 

програмного забезпечення" 
240 8 

Всього за навчальним планом 7200 240 

 
*здобувач вищої освіти обирає одну навчальну дисципліну 
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Додаток В 

Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін та практики 

№з/п 

Навчальна дисципліна/практика 

Загальна 

кількість 

годин  

Кредитів 

ECTS 

Вид 

контролю 

 І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

10.  Історія та культура України 120 4 Екзамен 

11.  Іноземна мова 360 12 Екзамен 

12.  Ділова українська мова 120 4 Екзамен 

13.  Філософія 120 4 Екзамен 

14.  Фізичне виховання 240 8 Залік 

15.  Математичний аналіз 330 11 Екзамен 

16.  Лінійна алгебра та аналітична геометрія 150 5 Екзамен 

17.  Теорія алгоритмів і математична  логіка 90 3 Залік 

18.  Дискретні структури 90 3 Екзамен 

 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

12.  Правознавство* 90 3 Залік 

13.  Логіка*    

14.  Фізика (вибрані розділи)* 90 3 Залік 

15.  Релігієзнавство*    

16.  Культурологія*    

17.  Групова динаміка і комунікації* 90 3 Залік 

18.  Етика і естетика*    

19.  Основи психології та педагогіки*    

20.  Теорія ймовірностей та математична 

статистика* 
90 3 

Залік 

21.  Політологія*    

22.  Соціологія*    

 Всього за циклом загальної підготовки 1980 66 

 ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.  Алгоритми та структури даних 120 4 Залік 

2.  Аналіз вимог до програмного забезпечення 120 4 Залік 

3.  Архітектура комп’ютера 120 4 Екзамен 

4.  Архітектура та проектування програмного 

забезпечення 

120 4 Екзамен 

5.  Бази даних 210 7 Екзамен 

6.  Безпека програм та  баз даних 120 4 Залік 

7.  Емпіричні методи програмно інженерії 120 4 Залік 
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8.  Комп'ютерна дискретна математика 150 5 Екзамен 

9.  Конструювання програмного забезпечення 120 4 Екзамен 

10.  Людино-машинна взаємодія 90 3 Екзамен 

11.  Менеджмент проектів програмного 

забезпечення 

150 5 Екзамен 

12.  Моделювання та аналіз програмного 

забезпечення 

120 4 Екзамен 

13.  Об"єктно-орієнтоване програмування 300 10 Екзамен 

14.  Операційні системи 210 7 Екзамен 

15.  Організація комп'ютерних мереж 150 5 Екзамен 

16.  Основи програмної інженерії 90 3 Екзамен 

17.  Основи програмування 330 11 Екзамен 

18.  Проектний практикум 120 4 Екзамен 

19.  Професійна практика програмної інженерії 120 4 Екзамен 

20.  Якість програмного забезпечення та 

тестування 

120 4 Екзамен 

21.  Розробка графічних додатків 120 4 Екзамен 

22.  Патентознавство у сфері ІТ 120 4 Залік 

 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

28.  Розробка веб-сторінок на мові розмітки 

XHTML з викорстанням каскадних таблиць 

стилів CSS* 

120 4 

Екзамен 

29.  Adobe Dremweaver*    

30.  Мова сценаріїв Javascript* 90 3 Екзамен 

31.  Комп"ютерная графіка з використанням 

програми Adobe Potoshop* 
  

 

32.  Розширена мова розмітки для створення веб-

сторінок XML* 
120 4 

Залік 

33.  Web-програмування та Web-дизайн*    

34.  Програмування та адміністрування СУБД MS 

SQL Server* 
90 3 

Екзамен 

35.  Основи ескізної графіки*    

36.  Економіка програмного забезпечення* 90 3 Залік 

37.  Система управління контентом (СMS)*    

38.  Ділова іноземна мова*    

39.  Програмування СУБД Oracle* 120 4 Залік 

40.  Web-програмування та Web-дизайн*    

41.  Ділова іноземна мова*    

42.  Платформа Microsoft.NET і мова 

програмування С#* 
90 3 

Залік 

43.  Web-програмування та Web-дизайн*    
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44.  Ділова іноземна мова*    

45.  Програмування Internet* 90 3 Залік 

46.  Ділова іноземна мова*    

47.  Технології захисту інформації* 270 9 Екзамен 

48.  Теорія баз даних*    

49.  Інструментальні засоби візуального 

програмування* 
270 9 

Екзамен 

50.  Autodesk 3ds Max. Основи 3D-моделювання*    

51.  Кроссплатформене програмування на мові 

Java* 
150 5 

Екзамен 

52.  Методологія розробки програмних продуктів 

та великих програмних систем* 
  

 

53.  Теорія інформації та кодування* 90 3 Екзамен 

54.  Методи апаратного захисту інформації*    

Всього за циклом професійної  підготовки  4830 161 

Навчальна технологічна практика зі спеціальності 

"Інженерія програмного забезпечення" 
150 5 

Виробнича практика зі спеціальності "Інженерія 

програмного забезпечення" 
240 8 

Всього за навчальним планом 7200 240 

 

 

Гарант освітньо-професійної  програми,  

кандидат технічних наук, доцент                         ______________           М.Г. Луцький             
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