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ПЕРЕДМОВА 
Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
керівника та 

членів проектної 
групи 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс- 
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

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  

Стаж науково-
педагогічної 

та/або наукової 
роботи 

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) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Керівник 

проектної групи       

Гайна 
Георгій 
Анатолійович 

Професор 
кафедри 
інтелектуал
ьних та 
інформацій
них систем   

Київський 
політехнічний 
інститут, 1978 
р., 
спеціальність-
автоматика і 
телемеханіка, 
інженер-
електрик,  
Диплом  
В-1  № 603711 
від 13.02.1978 
р. 

Кандидат технічних 
наук,  05.13.06 –
Автоматизовані 
системи управління.  
Тема: «Моделі та 
методи організації 
роботи 
мультисередовищ» 
Диплом  
КН № 002663 від 
17.06.1993 р. 
Доцент кафедри 
систем автоматизації 
проектування та 
управління 
ДЦ АР№ 005267 від 
30.05.1997 р. 
Професор кафедри 

36 років Наукові статті 
1.Гайна Г.А., Тістол Н.В.  
Використання онтологічного 
підходу для опису об’єктів 
житлового середовища. 
Управління розвитком 
складних систем. – К.: КНУБА, 
2014. – № 17. – с. 107-111. 
2. Гайна Г.А., Тістол Н.В.  
Використання нечітких моделей 
для опису об’єктів житлового 
середовища.Управління 
розвитком складних систем.- 
№19.–Київ: КНУБА, 2014. С. 
102-108. 
3. Гайна Г.А., Єрукаєв А.В.  
Теоретичний аналіз складових 
житлового будівництва. 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПК       
№723792, тема 
«Інформаційне 
подання 
дисципліни 
“Організація баз 
даних і знань” на 
сайті організації 
навчального 
процесу КНУБА», 
грудень 2013 р. 
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інформаційних 
технологій 
12ПР № 011085 від 
15.12.2015 р. 

Управління розвитком 
складних систем. – К.: КНУБА, 
2014. – № 20. – С. 116-119. 
4. Гайна Г.А. Єрукаєв А.В. 
Застосування семантичної 
мережі для представлення 
факторів у житловому 
будівництві. Управління 
розвитком складних систем. – 
К.: КНУБА, 2015. – № 22. – с. 
95-100. 
5. Гайна Г.А., Гончаренко Т.А.,  
Єрукаєв А.В. Нечіткий 
стратегічний підхід до вибору 
найвпливовіших факторів у 
житловому будівництві. 
Управління розвитком 
складних систем. – К.: КНУБА, 
2016. – № 25. – с. 96-102. 
6. Гайна Г.А., Єрукаєв 
А.В.Нечіткий 
багатокритеріальний аналіз 
варіантів вільних міських 
територій.Нові технології в 
будівництві. – К.: НДІБВ, 2016. 
– № 30. – с.13-19. 
Конференції 
7. Гайна Г.А., Тістол Н.В.  
Інтелектуальна технологія 
оцінки якості об’єктів 
житлового середовища. /Гайна 
Г.А. Матеріали Міжнародної 
науково-технічної конференції 
«Обчислювальний інтелект (ОІ-
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2013)», 2013 р., м. Черкасти, с. 
347-348. 
8. Гайна Г.А., Єрукаєв А.В. 
Підхід до формування нечіткої 
продукційної когнітивної карти. 
XXI Всеукраїнська наукова 
конференція «Сучасні 
проблеми прикладної 
математики та інформатики», 
2015 р., м.Львів, с. 106-109. 
9. Гайна Г.А. Кластерний аналіз 
об’єктів житлово-комунального 
господарства. //Матеріали III 
Міжнародної науково-технічної 
конференції «Інформаційні 
технологогії та взаємодії», 2016 
р., м.Київ, с. 157-158. 
10. Гайна Г.А. Організація баз 
знань складних систем з 
використанням онтологічних і 
нечітких продукційних 
моделей. //Матеріали 
Міжнародної науково-технічної 
конференції «Обчислювальний 
інтелект (результати, проблеми, 
перспективи)», 2017 р., м. Київ, 
с. 209-210. 
Веде наукові дослідження в 
галузі інтелектуальних 
інформаційних систем 
підтримки прийняття рішень 
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1 2 3 4 5 6 7 

Члени проектної 
групи       

Снитюк 
Віталій 
Євгенович 
 
 

Завідувач 
кафедри 
інтелекту-
альних та 
інформа-
ційних 
систем 

Київський 
державний 
університет 
ім. Т.Г. 
Шевченка, 
1991, 
спеціальність 
–Математика, 
кваліфікація – 
Математик. 
Викладач 

Доктор технічних 
наук, 05.13.06 – 
інформаційні 
технології, 
«Еволюційні 
технології прийняття 
рішень в умовах 
невизначеності», 
ДД № 007792  від 
18.11.09,  
професор кафедри 
інформаційних 
технологій 
проектування,   
12 ПР №007384 від 
10.11.2011 

24 роки 1. Снитюк В.Е. Эволюционные 
технологии принятия решений 
в условиях неопределенности. – 
К.: «МП Леся», 2015. – 367 с. 
2. Лисецкий Ю.М., Снитюк В.Е. 
Композиционный метод фор-
мирования элементной базы 
корпоративной интегрирован-
ной информационной системы / 
Математичні машини і систе-
ми. – 2016. – № 2. – С. 102-108. 
3.Pashynska N., Snytyuk V., 
Putrenko V., MusienkoA. A 
decision tree in a classification of 
fire hazard factors / Eastern-Euro-
pean Journal of Enterprise Tech-
nologies. – 2016. – Vol. 5/10 
(83). – P. 32-37. 
4. Kryshtal V., Snytyuk V. Sys-
tem analysis of formation res-
cuing equipment sets / Internati-
onal Journal “Information Tech-
nologies and Knowledge”. – 
2016. – Vol. 10, Number 1. – P. 
91-99. 
Бере участь  у конференціях з 
штучного інтелекту, є органі-
затором Міжнародної конфе-
ренції з обчислювального інте-
лекту; науковий керівник 7 
аспірантів, які захистили 

Стажування на ка-
федрі математич-
них методів сис-
темного аналізу 
“Інституту прик-
ладного систем-
ного аналізу” 
Національного 
технічного уні-
верситету України 
“Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського” 
(наказ № 5 від 
11.01.2017 року). 
Довідка № 39/4040 
від 30.06.2017 року. 
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1 2 3 4 5 6 7 
кандидатські  дисертації, та 
здобувача, який захистив 
докторську дисертацію; керує 
роботою 4-х аспірантів;  по-
стійно працює з студентами 
над науковими проектами та 
дослідженнями. 

Величко 
Віталій 
Юрійович 
 
 

Інституту 
кібернети-
ки 
ім.В.М.Гл
ушкова 
НАН 
України, м 
Київ, 
старший 
науковий 
співробітн
ик 

Інститут 
інженерів 
цивільної 
авіації, м.Київ, 
1985, 
спеціальність 
– „Технічна 
експлуатація 
авіаційного 
обладнання”, 
кваліфікація – 
"інженер 
електрик". 
Диплом КВ 
№ 794895 від 
25.02.1985 р.  
 

Кандидат технічних 
наук,  
05.13.06 – 
Автоматизовані 
системи управління і 
прогресивні 
інформаційні 
технології,  
 «Розв’язання 
аналітичних задач в 
дискретних 
середовищах 
методами виведення 
за аналогією», 
диплом кандидата 
наук ДК № 027324 
від 09.02.2005 р. 
 
Доцент кафедри 
економіко-
математичних 
методів, статистики 
та економічної 
інформатики  
 
Диплом доцента  
12ДЦ № 017227 від 

22 роки 1. Krassimir Markov, Krassimira 
Ivanova, Koen Vanhoof, 
VitaliiVelychko, Juan 
Castellanos. Natural Language 
Addressing. ITHEA – 2015, 
Sofia, Hasselt, Kyiv, Madrid,  
ITHEA IBS ISC No.: 33 First 
edition. Printed in Poland, ISBN: 
978-954-16-0070-2 (printed) 
ISBN: 978-954-16-0071-9 
(online), 2015. – 315 р. 
2. В.Ю. Величко, К.С. 
Малахов. Концепция поиска 
информации в сети Интернет 
на основе онтологического 
похода. // Матеріали третьої 
Міжнародної науково-технічної 
конференції «Обчислювальний 
інтелект (ОІ-2015)», 12-15 
травня 2015 р. м. Черкаси, 
Україна. с.122. 
3. Величко В.Ю. До питання 
оцінювання рішення задачі 
класифікації з використанням 
зростаючих пірамідальних 
мереж. // Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-технічної 

Асоціація 
створювачів і 
користувачів 
інтелектуальних 
систем АСКІС м. 
Київ. Довідка про 
проходження 
стажування №8 від 
14 червня 2016р. 
Тема: «Створення 
проблемно-
орієнтованих систем 
онтологічного 
аналізу і синтезу 
складних об'єктів 
нової техніки». 
Слухач наукового 
семінару 
"Образний 
комп'ютер" 
Міжнародного 
науково-
навчального центру 
інформаційних 
технологій та 
систем 
Національної 
академії наук 
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21.06.2007 р. конференції «Інформаційні 

технології та взаємодії» IT&I – 
2015, 3 - 5 листопада 2015 року,  
м. Київ, Україна. с.150-151. 
4. Виталий Величко,  Виталий 
Приходнюк, Александр 
Стрижак, Крассимир Марков, 
Крассимира Иванова, Стефан 
Карастанев. Построение 
таксономии документов для 
формирования иерархических 
слоев в геоинформационных 
системах. //  International 
Journal INFORMATION 
CONTENT & PROCESSING», 
2015. – Volume 2. – Number 2. 
pp. 181-199. 
5. Палагін О.В., Величко В.Ю., 
Малахов К.С., Щуров 
О.С.Проектування та 
програмна реалізація 
підсистеми створення та 
використання онтологічної 
бази знань публікацій 
наукового дослідника // 
Проблеми програмування. – м. 
Київ, – 2017, №2. – С. 72-81. 
6. Віталій Вишневський, 
Віталій Величко, Лілія Кізуб. 
Застосування зростаючої 
пірамідальної мережі для 
вирішення задач ідентифікації 
людини по її ЕКГ // 
«Інформаційні технології та 

України та 
Міністерства освіти 
і науки України у 
2016-2017р.  
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1 2 3 4 5 6 7 
комп’ютерне моделювання»; 
матеріали статей міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. Івано-
Франківськ 15-20 травня 2017 
року. – Івано-Франківськ: 2017. 
– с.104-107.  
З 2007 р. приймає участь в 
організаціїї проведення 
наукової міжнародної 
конференції KDS (“Knowledge-
Dialogue-Solution”), 
міжнародних науково-
практичних конференцій 
наукового товариства ITHEA 
(Болгарія, Варна) (у 
програмному комітеті 
конференцій) 

Доманецька 
Ірина 
Миколаївна 

Доцент 
кафедри 
інтелектуа
льних та 
інформа-
ційних 
систем 

Київський 
інженерно-
будівельний 
інститут, 1987. 
Автоматизо-
вані системи 
управління в 
будівництві, 
інженер-
системотехнік. 

Кандидат технічних 
наук, 05.13.12 
Системи 
автоматизованого 
проектування 
(будівництво), 
«Моделі та методи 
еколого-економічної 
експертизи проектів 
у будівництві». 
Доцент кафедри 
систем автоматизації 
проектування та 
управління 

26 років 1. Измайлова О.В., 
Доманецкая І.Н., Федусенко 
Е.В., КрасовскаяА.В.Модели и 
методы оценки инновационных 
проектов  техногенной 
безопасности в строительстве // 
Икономиката в променящия се 
свят: национални, регионални и 
глобални измерения: Сборник с 
доклади от международна 
научна конференция. Том III. / - 
Варна: Издателство „Наука и 
икономика”; Икономически 
университет , 2015 – С. 124 – 
129. 
2. Domanetska I., Krasovska H. 

Навчальний центр 
ІТ-освіти Dialon, 
вул. Максима 
Кривоноса, 7, оф. 
90, Київ, 02000, 
Україна 
Курс семінарів за 
напрямом 
«Технології NoSQL 
в базах даних». 
Отримані 
практичні навички 
роботи в СУБД 
MongoDB. 
Розроблені 
навчальні 
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Features of the formation of a 
unified educational-information 
space for geographically and or-
ganizationally distributed univer-
sities //Modern Problems of Radio 
Engineering, Telecommunications 
and Computer Science : Proceed-
ings of the XIIIth International 
Conference TCSET’2016, Febru-
ary 23 – 26, 2016, Lviv-Slavsko, 
Ukraine  – Lviv: Publishing 
House of Lviv Polytechnic, 2016. 
–  961 p., p. 842 – 844 
3. ДоманецькаІ.М., 
КрасовськаГ.В. Особливості 
формування єдиного 
інформаційно-навчального 
простору для організаційно та 
територіально розподілених 
університетів // Збірник 
наукових праць  "Вісник 
Національного університету 
«Львівська політехніка»" серія 
«Інформатизація вищого 
навчального закладу». Випуск 
853, Львів, - 2016, С. 39-47 
4. Доманецька І.М., Серпінська 
О.І. Перспективи розбудови 
державної системи моніторингу 
довкілля [Текст] // Управління 
розвитком складних систем . – 
2017. – No 30. – С. 108 – 115.  
 
Учасник міжнародного 

демонстраційні 
матеріали до лекцій 
про сучасний стан 
розвитку напряму 
NoSQL в базах 
даних та методичні 
вказівки до 
виконання 
лабораторних 
робіт. Наказ № 623-
32 від 21.06.2016 
року. Сертифкат № 
318316/91 від 
30.11.2016 року. 
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проекту Adaptive learning 
environment for competence in 
economic and societal impacts of 
local weather, air quality and 
climate (ECOIMPACT) 
Бере участь у проекті 
впровадження у навчальний 
процес засобів дистанційного 
навчання 

Красовська 
Ганна 
Валеріївна 
 
 

Доцент 
кафедри 
інтелекту-
альних та 
інформа-
ційних 
систем 

Київський 
інженерно-
будівельний 
інститут, 1993, 
спеціальність 
–  
Системи ав-
томатизова-
ного проекту-
вання,  квалі-
фікація –  ін-
женер-систе-
мотехнік. 
 
Диплом ФВ 
№837132 від 
30.06.1993 

Кандидат технічних 
наук, 08.06.01 – Еко-
номіка підприємства 
та організація виро-
бництва (технічні 
науки),  
«Моделі та методи 
прийняття рішень 
при багатоваріант-
ному організаційно-
технологічному мо-
делюванні в будів-
ництві».  
 
Диплом ДК 
№002813 від 
10.03.1999  
 
Доцент кафедри 
інформаційних 
технологій  
 
ДЦ № 004943 від 
20.06.2002 
 

21 рік 1. Измайлова О.В., Доманецкая 
І.Н., Федусенко Е.В., 
Красовская А.В. Модели и 
методы оценки инновационных 
проектов  техногенной 
безопасности в строительстве // 
Икономиката в променящия се 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
«Технології штучного інтелекту» 

«Artificial Intelligence Technologies» 
зі спеціальності  122 «Комп’ютерні науки» 

1 – Загальна інформація 
Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: магістр  
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 
Освітньо-наукова  програма: «Технології штучного 
інтелекту»  
Спеціалізація: «Інтелектуальні обчислення» 
Спеціалізація: «Прикладні інтелектуальні 
системи» 
 
Obtained qualification: Master’s Degree 
Program Subject Area: Computer science 
Programme: Artificial Intelligence Technologies 
Specialization: Intellectual Computing 
Specialization: Applied Intellectual Systems 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська 
Ukrainian 

Обсяг освітньої програми 120 кредитів ЄКТС 
2 роки 

Тип програми Освітньо-наукова програма 
Повна назва закладу вищої 
освіти, а також структурного 
підрозділу у якому здійснюється 
навчання 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Україна 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 
 
Факультет інформаційних технологій 
Faculty of Information Technology  

Назва закладу вищої освіти 
який бере участь у забезпеченні 
програми  

–  

Офіційна назва освітньої 
програми, 
ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації ВНЗ-партнера 
мовою оригіналу 

–  

Наявність акредитації –  
Цикл/рівень програми HPK – 8 рівень  

EQF LLL – 7 рівень 
FQ-EHEA – другий цикл  

Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Форма навчання Денна 
Термін дії освітньої програми 4 роки 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

http://fit.univ.kiev.ua/ 
https://www.kiis.knu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 
Мета програми (з врахуванням 
рівня кваліфікації) 

Надати освіту в області комп’ютерних наук із 
широким доступом до працевлаштування, 
підготувати студентів із особливим інтересом до 

http://fit.univ.kiev.ua/
https://www.kiis.knu.ua/
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розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних 
систем обробки інформації та управління, систем 
підтримки прийняття рішень, систем штучного 
інтелекту, експертних систем. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь 
знань / спеціальність / 
спеціалізація програми) 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології» 
спеціальність122 «Комп’ютерні науки» 
 
Освітньо-наукова програма спрямована на 
формування у студентів знань, вмінь та практичних 
навичок зі створення та використання інваріантних 
до предметної області технологій, що ґрунтуються на 
методах обробки неструктурованої великорозмірної 
інформації та моделях знань з використанням 
потужних обчислювальних ресурсів та 
спеціалізованих інструментальних засобів.   

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова, академічна 
Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта з технологій штучного інтелекту за 
спеціальністю 122 “Kомп’ютерні науки”. 
 
Ключові слова:  штучний інтелект, інтелектуальні 
обчислення, інтелектуальна обробка даних, Big Data. 

Особливості програми Включає дві обов’язкові практики:  
− асистентська практика (без відриву від 

теоретичного навчання); 
− науково-дослідна практика, яка проводиться на 

виробництві (з відривом від теоретичного 
навчання). 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускники можуть працювати в органах 
державного управління, банківських установах, 
організаціях і підприємствах усіх форм власності 
різних галузей економіки в підрозділах з розробки та 
супроводу інформаційних систем; у міжнародних, 
державних та недержавних наукових установах, на 
підприємствах, фірмах, організаціях ІТ-сектору 
економіки; у міжнародних, державних та 
недержавних організаціях і установах з надання 
інформаційних, аналітичних та консалтингових 
послуг. 
Випускники можуть працювати за професіями: 
професіонали в галузі фізичних, математичних та 
технічних наук, професіонали в галузі обчислень 
(комп'ютеризації), професіонали в галузі 
обчислювальних систем, розробники 
обчислювальних систем, професіонали в галузі 
програмування, розробники комп'ютерних програм, 
професіонали в інших галузях обчислень 
(комп'ютеризації), наукові співробітники (інші галузі 
обчислень), професіонали в інших галузях обчислень, 

http://www.dk003.com/?code=21
http://www.dk003.com/?code=21
http://www.dk003.com/?code=213
http://www.dk003.com/?code=213
http://www.dk003.com/?code=2131
http://www.dk003.com/?code=2131
http://www.dk003.com/?code=2131.2
http://www.dk003.com/?code=2131.2
http://www.dk003.com/?code=2132
http://www.dk003.com/?code=2132
http://www.dk003.com/?code=2132.2
http://www.dk003.com/?code=2139
http://www.dk003.com/?code=2139
http://www.dk003.com/?code=2139.2
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викладачі закладів вищої освіти. 
Подальше навчання Можливості продовження освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – студентоцентроване 
навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 
навчання, навчання через лабораторну практику,  
лабораторні роботи в невеликих групах, самостійна 
робота на основі підручників, конспектів лекцій, 
відеолекцій тощо. Останній семестр навчання 
відводиться на проведення науково-дослідної 
(виробничої) практики та написання магістерської 
кваліфікаційної роботи, яка презентується та 
обговорюється за участю викладачів і  
одногрупників. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані 
заліки, звіти з лабораторних робіт та індивідуальних 
завдань, усні презентації, поточний контроль, 
комплексний іспит зі спеціальності, захист 
магістерської кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність Здатність  розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК1 – Здатність застосовувати навички аналітичного 
та критичного мислення для вирішення проблем в 
області комп’ютерних наук, у тому числі в умовах 
неповної / недостатньої інформації та суперечливих 
вимог. 
ЗК2 – Здатність проводити дослідницьку та/або 
інноваційну діяльність з елементами наукової 
новизни в сфері інформаційних технологій. 
ЗК3 – Здатність презентувати результати науково-
дослідницької діяльності, готувати наукові 
публікації, доповідати на наукових конференціях, 
семінарах. 
ЗК4 – Здатність ефективно спілкуватись та 
співпрацювати з колегами в мультидисциплінарних 
та мультикультурних командах, кінцевими 
користувачами чи керівництвом, переконливо 
висловлювати свої думки щодо поточних чи 
майбутніх завдань як письмово, так і усно. 
ЗК5 – Здатність використовувати іноземні мови у 
науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 
ЗК6 – Здатність до опанування правового механізму 
у сфері інтелектуальної власності та його 
регулювання. 
ЗК7 – Здатність аналізувати великі масиви інформації 
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
щодо ведення бізнесу. 
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Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

Компетентності, визначені Університетом:  
ФК1 – Здатність ефективно використовувати методи 
інтелектуального аналізу даних для моделювання 
бізнес-процесів. 
ФК2 – Здатність на основі обробки, візуалізації та 
аналізу багатовимірних даних визначати 
взаємозв’язок багатовимірних явищ і процесів та їх 
закономірності. 
ФК3 – Здатність до розуміння основних складових 
гібридних технологій штучного інтелекту, 
визначення відповідностей між практичними 
задачами та інтелектуальними методами їх 
розв’язання, а також до створення практичних 
застосувань, в основі яких лежить використання 
композиції інтелектуальних обчислень. 
ФК4 – Здатність до розуміння основних моделей і 
методів дослідження інтелектуальних систем, 
технологій моделювання інтелектуальних систем, 
інструментальних засобів моделювання 
інтелектуальних систем; 
ФК5 – Здатність розробляти  та застосовувати моделі, 
методи і засоби для дослідження систем штучного 
інтелекту; організовувати та проводити математичне, 
імітаційне, когнітивне, комбіноване моделювання 
систем штучного інтелекту. 
ФК6 – Здатність до розуміння основних моделей, 
методів і алгоритмів еволюційних обчислень; 
розв’язання задачі підтримки прийняття рішень на 
базі еволюційної парадигми  з використанням 
метаевристик в прикладних областях. 
ФК7 – Здатність до розробки і дослідження 
математичних та еволюційних моделей, методів і 
алгоритмів для розв’язання задач ідентифікації і 
оптимізації складних систем; ефективне 
використання метаевристик в системах штучного 
інтелекту. 
ФК8 – Здатність розуміти передові технології 
мультиагентних систем, проектувати, впроваджувати 
та застосовувати ці технології в розробці 
інтелектуальних застосувань, сервісів або систем. 
ФК9 – Здатність до розуміння основних архітектур 
глибинного навчання та розробки інтелектуальних 
додатків, сервісів і систем із використанням сучасних 
технологій штучного інтелекту, що базуються на 
репрезентативному навчанні. 
ФК10 – Здатність до розуміння закономірності 
функціонування психіки студента як суб’єкта 
навчально-професійної діяльності та специфіку 
науково-педагогічної діяльності викладача 
ФК11 – Здатність до розробки та реалізації поточних 
та перспективних планів закладів вищої освіти з 
вивчення комп’ютерних наук та технологій штучного 
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інтелекту 
ФК12 – Здатність до організації навчально-
педагогічних заходів з урахуванням інноваційних 
методів навчання в процесі викладацької діяльності в 
області комп’ютерних наук та технологій штучного 
інтелекту. 

 Спеціалізація "Інтелектуальні обчислення" 
ФКС1.1 – Здатність до розуміння інформаційної 
складової біологічних процесів, створення та 
застосування інтенсивних обчислювальних методів, 
що наближують до розуміння цих процесів. 
ФКС1.2 – Розуміння ролі і місця просторових та 
великих даних у бізнес-аналітиці та системах 
прийняття рішень.  
ФКС1.3 – Здатність до використання технологій 
штучного інтелекту для аналізу та моделювання 
просторових даних.  
ФКС1.4 – Здатність розуміти технології аналізу та 
обробки природної мови та методи обробки 
природної мови в інтелектуальних програмних 
середовищах. 
ФКС1.5 – Здатність розуміти основні принципи 
роботи методів комп'ютерного зору та їх 
використання в програмних середовищах. 
Спеціалізація "Прикладні інтелектуальні системи" 
ФКС2.1 – Здатність розуміти проблеми, а також 
шляхи вирішення проблем в професійній практиці 
застосування штучного інтелекту в прикладних 
програмних системах для бізнесу і промисловості. 
ФКС2.2 – Здатність до планування, проектування та 
реалізації продуктів, процесів, послуг і об'єктів у всіх 
областях штучного інтелекту 
ФКС2.3 – Здатність до розуміння сучасних методів 
інтернету речей, їх проектування, впровадження та 
супроводу в інтелектуальних додатках, сервісах або 
системах. 
ФКС2.4 – Здатність до розробки моделей, методів, 
алгоритмів та програм, з використанням яких  
здійснюється моделювання процесів інтелектуальної 
обробки даних для побудови ефективного 
інформаційного, математичного, лінгвістичного і 
програмного забезпечення адаптивних 
інтелектуальних освітніх систем. 
ФКС2.5 – Здатність розуміти проблеми ігрового 
штучного інтелекту, а також технології вирішення 
проблем в професійній практиці застосування 
штучного інтелекту в ігрових програмних системах. 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні результати навчання Програмні результати навчання, визначені 

Університетом:   
ПР1 – Застосовувати методологічні принципи 
наукового дослідження; працювати з 
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дисциплінарним масивом публікацій: проводити 
пошук, накопичення та обробку наукової інформації; 
вибирати та формулювати проблему 
дослідження;         обирати методологічну основу 
дослідження; формулювати об’єкт і предмет 
дослідження; формулювати і перевіряти наукові 
гіпотези; формувати комплекс методик для 
дослідження обраного предмету; збирати емпіричні 
дані; проводити обробку та інтерпретацію 
емпіричних даних. 
ПР2 – Відображати результати наукових досліджень, 
оформляти  наукові звіти; брати участь в науковій 
дискусії; вміти реферувати літературні джерела; 
представляти результат дослідження на наукових 
конференціях та семінарах. 
ПР3 – Володіти навичками кваліфікації результатів 
творчої діяльності, захисту майнових і особистих 
немайнових прав авторів та власників як в Україні, 
так і за її межами; правильно визначати факти 
порушення прав інтелектуальної власності та 
вимагати відповідного відшкодування завданих 
збитків; укладати договори із замовником або 
роботодавцем; співпрацювати із організаціями 
колективного управління правами авторів; 
зареєструвати права на об’єкт інтелектуальної 
власності; скласти позовну заяву або претензію з 
приводу порушених прав інтелектуальної власності; 
захищати порушені права інтелектуальної власності 
цивільно-правовими способами. 
ПР4 – Визначити предмет і об`єкт професійної етики; 
розкривати основні етичні положення, що мають 
значення для професійної діяльності в галузі 
комп’ютерних наук, розглядати професійну етику як 
спосіб регуляції поведінки в конкретних видах 
професійної діяльності. Визначати загальні принципи 
професійної етики, такі як: професійний обов’язок і 
особлива форма відповідальності, професійна 
солідарність та корпоративність. Аналізувати 
специфіку і різновиди професійної етики у закладі 
вищої освіти. Розкривати сутність професійної 
деонтології та моральних кодексів. 
ПР5 – Застосовувати знання із загальних основ 
дидактики, педагогіки і психології, теорії виховання з 
позиції гуманізації, демократизації, національної і 
полікультурної спрямованості педагогічного процесу 
у закладах вищої освіти.  
ПР6 – Застосовувати та систематизувати знання про 
психологічні передумови підвищення якості вищої 
освіти, про психологічні особливості студентського 
періоду життя людини й усвідомлення 
закономірностей професійного становлення і 
особистісного зростання майбутніх фахівців. 
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 ПР7 – Застосовувати професійні знання на 
теоретичному та технологічному рівнях, свідомо 
конструювати педагогічний вплив на вихованця, 
прогнозувати його наслідки і ефективність 
результату. 
ПР8 – Застосовувати сучасні методики викладання 
дисциплін у закладах вищої освіти; методології 
розробки методичних матеріалів; формувати вміння 
щодо проведення всіх форм занять і контролю в 
процесі викладацької діяльності в області 
комп’ютерних наук та технологій штучного 
інтелекту 
ПР9 – Застосовувати вміння спілкуватися в 
діалоговому режимі за науковою тематикою в галузі 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій під 
час здійснення наукової та/або професійної 
діяльності; професійно презентувати результати 
своїх досліджень, практично використовувати 
іноземну мову (в першу чергу - англійську) у своїй 
діяльності. 
ПР10 – Застосовувати сучасні методи обробки та 
аналізу великих масивів статистичних даних, які 
використовуються для вирішення актуальних 
економічних задач в бізнесі; здійснювати 
моделювання бізнес-процесів за допомогою методів 
інтелектуального аналізу даних; будувати гіперкуби 
для візуалізації та аналізу багатовимірних даних; 
представляти та інтерпретувати результати, що 
одержані у процесі аналізу багатовимірних даних, 
формулювати висновки та рекомендації; здійснювати 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на 
основі аналізу тенденцій розвитку основних 
сегментів бізнесу. 
ПР11 – Здійснювати вибір моделей та методів і 
застосовувати гібридні технології штучного 
інтелекту до розв’язання оптимізаційних задач, а 
також здійснювати налаштування їх у залежності від 
вихідних даних, типу задачі та системних ресурсів. 
ПР12 – Знати основні напрямки розвитку систем 
моделювання штучного інтелекту; принципи 
побудови і функціонування систем моделювання для 
задач штучного інтелекту; основні технології та 
етапи моделювання інтелектуальних систем; 
принципи ієрархічного моделювання 
інтелектуальних систем; аналітичні, чисельні, 
імітаційні, когнітивні, комбіновані методи 
моделювання; класифікацію, властивості, основні 
напрямки розвитку інструментальних засобів 
моделювання інтелектуальних систем.  
ПР13 – Знати класифікацію, основні напрямки в 
розвитку систем еволюційного моделювання та 
метаевристик; принципи побудови і функціонування 
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еволюційних алгоритмів і метаевристик; генетичні 
алгоритми, еволюційні стратегії, генетичне 
програмування; основні методи метаевристик, 
інтелектуальні технології підтримки прийняття 
рішень на базі еволюційної парадигми і 
метаевристик; інструментальні засоби для реалізації 
метаевристик; класифікацію, властивості, основні 
напрямки розвитку інструментальних засобів 
еволюційного моделювання.  
ПР14 – Застосовувати знання принципів побудови та 
технологій, що застосовуються при побудові 
мультиагентних систем,  принципів організації 
взаємодії агентів та використанню сучасних 
інформаційних технологій для їх реалізації. 
ПР15 – Застосовувати технології глибинного 
навчання для ідентифікації складних залежностей, 
кластеризації й діагностики в умовах невизначеності 
вихідної інформації.   

 Спеціалізація "Інтелектуальні обчислення" 
ПРС1.1 – Застосовувати існуючі та розроблювати 
нові алгоритми для аналізу та моделювання 
біологічних процесів. 
ПРС1.2 – Використовувати основні методи та 
алгоритми аналізу природномовних текстів на різних 
рівнях мовної структури. Проектувати системи 
інтелектуальної обробки природномовної інформації 
на підставі методів та моделей комп'ютерної 
лінгвістики. 
ПРС1.3 – Знати принципи побудови, склад та 
архітектуру комп'ютерних систем обробки 
зображень, використовувати методи їх проектування. 
Вміти застосовувати методи та системи обробки 
зображень. 
ПРС1.4 – Застосовувати сучасні методи та технології 
аналізу та моделювання просторових даних; 
створювати нові інструменти та он-лайн додатки для 
обробки та візуалізації (публікації) просторових 
даних. 
 
Спеціалізація "Прикладні інтелектуальні системи" 
ПРС2.1 – Знати області застосування технологій 
штучного інтелекту, способи представлення не 
повністю визначених та нечітких знань. Вміти 
використовувати системи штучного інтелекту для 
розв’язання прикладних задач у різних предметних 
галузях; проектувати системи штучного інтелекту, 
експертні системи, бази знань.  
ПРС2.2 – Знати специфіку і застосовувати  моделі 
штучного інтелекту для синтезу систем, що 
орієнтовані на уніфікацію навчання. Володіти 
методами моделювання процесу навчання, оцінки 
знань та опрацювання даних про хід навчального 
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процесу, підходами до формування індивідуальних 
траєкторій навчання студента на базі оцінювання 
його знань  
ПРС2.4 – Класифікувати задачі штучного інтелекту в 
ігрових програмних системах, володіти методами та 
прийомами реалізації поведінкових реакцій,  
вирішення задач навігації у віртуальному світі, 
прийняття рішень, вибору певної тактики поведінки 
або дії з декількох можливих, знати особливості 
сучасний ігрових платформ.  
ПРС2.4 – Знати концепцію, компоненти та 
архітектуру Інтернету речей. Демонструвати навички 
володіння комп’ютерними інтелектуальними 
технічними, алгоритмічними та програмними 
засобами, що використовуються в Інтернеті речей. 
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення 

До викладання окремих фахових дисциплін 
залучаються співробітники Національної академії 
наук України, Інституту кібернетики імені 
В.М.Глушкова НАН України, провідні фахівці-
практики ІТ-індустрії. 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

--- 

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення 

Все необхідне інформаційне та навчально-методичне 
забезпечення розміщується в електронному вигляді 
на спеціалізованих інтернет-ресурсах 
факультетів/кафедр, що забезпечують викладання 
відповідних компонентів освітньої програми, та в 
системі електронного навчання Moodle. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

--- 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

--- 

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти 

На загальних засадах. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
ННД 1.01 Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 
власності 3 

залік 

ННД 1.02 Професійна та корпоративна етика 3 залік 
ННД 1.03 Психологія вищої школи 3 залік 
ННД 1.04 Педагогіка вищої школи та педагогічна 

майстерність викладача 3 
залік 

ННД 1.05 Методика викладання комп'ютерних наук у 
закладах вищої освіти 3 

залік 

ННД 1.06 Наукова іноземна мова 4 залік 
ННД 1.07 Бізнес-аналітика 5 іспит 
ННД 1.08 Моделювання та візуалізація багатовимірних 

даних 5 іспит 
ННД 1.09 Асистентська практика 4 диф. залік 
ННД 1.10 Науково-дослідна практика 12 диф. залік 
ННД 1.11 Виконання та захист кваліфікаційної роботи 

магістра 
18 

захист 
ДВФ 1.01 Гібридні технології обчислювального 

інтелекту 5 іспит 
ДВФ 1.02 Моделювання інтелектуальних систем 5 іспит 
ДВФ 1.03 Еволюційне моделювання та метаевристики 5 іспит 
ДВФ 1.04 Мультиагентні технології та сервіси 5 іспит 
ДВФ 1.05 Технології глибинного навчання 5 іспит 
ДВФ 1.06 Курсовий проект з технологій штучного 

інтелекту 2 диф. залік 
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 90 

Вибіркові компоненти  ОП 
Вибір за блоками по спеціалізації 

Блок 1. Спеціалізація «Інтелектуальні обчислення» 
ДВС.1.01 Біоінформатика 5 іспит 
ДВС.1.02 Методи обробки природномовної інформації 5 іспит 
ДВС.1.03 Системи обробки зображень та 

комп'ютерний зір 5 іспит 
ДВС.1.04 Геоінформатика та просторове моделювання 5 іспит 

Блок 2. Спеціалізація «Прикладні інтелектуальні системи» 
ДВС.2.01 Прикладні технології штучного інтелекту 5 іспит 
ДВС.2.02 Адаптивні інтелектуальні освітні системи 5 іспит 
ДВС.2.03 Технології штучного інтелекту в ігрових 

програмних системах 5 іспит 
ДВС.2.04 Інтернет речей 5 іспит 

Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з переліку) 



26 
 

 Разом за переліками 10 залік 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 
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2.2 Структурно-логічна схема ОНП 
 

 
 
 

Методологія та організація 
наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності 
Професійна та корпоративна 
етика 
Психологія вищої школи 
Педагогіка вищої школи та 
педагогічна майстерність 
викладача 
Методика викладання 
комп'ютерних наук у закладах 
вищої освіти 

Асистентська практика 
 

Наукова іноземна мова 
 

Бізнес-аналітика 
Моделювання та візуалізація 
багатовимірних даних 
Гібридні технології 
обчислювального інтелекту 
Моделювання інтелектуальних 
систем 
Еволюційне моделювання та 
метаевристики 
Мультиагентні технології та 
сервіси 
Технології глибинного навчання 
Курсовий проект з технологій 
штучного інтелекту 
 
 

Блок 1. Спеціалізація 
«Інтелектуальні обчислення» 
Біоінформатика 
Методи обробки 
природномовної інформації 
Системи обробки зображень та 
комп'ютерний зір 
Геоінформатика та просторове 
моделювання 
 

Блок 2. Спеціалізація «Прикладні 
інтелектуальні системи» 
Прикладні технології штучного 
інтелекту 
Адаптивні інтелектуальні освітні 
системи 
Технології штучного інтелекту в 
ігрових програмних системах 
Інтернет речей 
 

Науково-дослідна практика 

Виконання та захист кваліфікаційної 
роботи магістра 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми «Технології штучного інтелекту» 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» проводиться у формі: 

− комплексного фахового іспиту зі спеціальності; 
− захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 
 Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження здобувачу ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр  
комп’ютерних наук».  

Комплексний іспит зі спеціальності передбачає досягнення вміння 
застосовувати методи дослідження операцій для пошуку оптимальних рішень; 
вирішувати задачі по  прийняттю рішень в умовах визначеності і в умовах 
нечіткої інформації,   застосовувати експертні процедури для прийняття рішень; 
володіти  технологіями створення програмних систем, методологією розробки 
програм; вміти розробляти комп’ютерні алгоритми, представляти структури 
даних програм; володіти способами подання інтелектуальних задач та методами 
пошуку рішень; знати моделі і методи представлення знань в інтелектуальних 
задачах. 

Магістерська кваліфікаційна робота – це комплексне кваліфікаційне 
самостійне наукове дослідження, що виконує студент на завершальному етапі 
навчання в Університеті з використанням набутих теоретичних знань, умінь і 
навичок і з метою вирішення конкретної практичної або теоретичної задачі. Тема 
кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, вказувати на наявність 
невирішених чи недостатньо обґрунтованих проблем у наукових джерелах, 
законодавстві, практичній діяльності організацій, установ, підприємств, 
відповідати сучасному стану галузі науки та перспективам її розвитку. 

Об’єктами дослідження можуть бути явища різної природи, технологічні 
процеси, технології, види діяльності в рамках сформульованої проблеми. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 
Вимоги до змісту, об'єму і структури випускної кваліфікаційної роботи 

визначаються методичними вказівками до дипломного проектування магістрів по 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету інформаційних технологій. 

Теми та анотації випускових кваліфікаційних робіт магістрів мають бути 
оприлюднені на офіційному сайті факультету інформаційних технологій та 
випускової кафедри. 

Захист кваліфікаційної магістерської роботи проводиться відкрито і 
публічно на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії, на яке, крім 
магістрантів, можуть запрошуватися наукові керівники і рецензенти, також 
можуть бути присутні викладачі, співробітники кафедр.  

В процесі публічного захисту претендент магістерського ступеня повинен 
показати уміння чітко і упевнено викладати зміст виконаних досліджень, 
аргументовано відповідати на запитання і вести наукову дискусію. 
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Доповідь студента повинна супроводжуватися презентаційними 
матеріалами та пояснювальною запискою, призначеними для загального 
перегляду.  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії на підставі: 
− професійного оволодіння компетентностями, передбаченими блоками 

дисциплін за спеціалізаціями навчального плану (мінімально необхідні 
критерії: рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації з оцінками не менш 
як 75 балів,  оцінка за науково-дослідну (виробничу)  практику не менш як 75 
балів, а також захист кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) 
може бути присвоєна професійна кваліфікація «Аналітик комп'ютерних 
систем»; 

− успішного оволодіння компетентностям з обов'язкових дисциплін «Психологія 
вищої школи», «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність 
викладача», «Методика викладання у закладах вищої освіти» та проходження 
асистентської практики з оцінками не нижче 75 балів може бути присвоєна 
професійна кваліфікація «Викладач закладу вищої освіти»; 

− успішного оволодіння з оцінки не нижче 75 балів з усіх дисциплін плану, а 
також наявність опублікованих на момент захисту однієї статті у фаховому 
(закордонному) виданні та одного виступу на міжнародній конференції 
дозволяє присвоювати додаткову професійну кваліфікацію «Молодший 
науковий співробітник (обчислювальні системи)». 

Обов'язковою умовою присвоєння всіх професійних кваліфікацій є 
отримання на підсумковій атестації оцінки не нижче 75 балів. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
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ЗК 1 +         + +    +           
ЗК 2 +         + +    +           
ЗК 3 +         + +    +           
ЗК 4  +     +   + +    +           
ЗК 5      +    + +    +           
ЗК 6 +      +                   
ЗК 7       + +           +       
ФК 1       +            +       
ФК 2       + +           +       
ФК 3            +   +           
ФК 4             +             
ФК 5             +  +           
ФК 6              +            
ФК 7              + +           
ФК 8               +           
ФК 9                +          
ФК 10   +      +                 
ФК 11    +     +                 
ФК 12     +    +                 
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Продовження матриці для компетентностей варіативної складової програми 
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ФКС1.1                  +        
ФКС1.2       +            +       
ФКС1.3                   +       
ФКС1.4                    +      
ФКС1.5                     +     
ФКС2.1       +        +       +    
ФКС2.2               +       +    
ФКС2.3                       +   
ФКС2.4                        +  
ФКС2.5                         + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ПР 1 +  +    + +  + +      +        + 
ПР 2 +     +    + +      +         
ПР 3 +         + +      +         
ПР 4  +        + +      +         
ПР 5   +      +                 
ПР 6   + +     +                 
ПР 7    + +    +                 
ПР 8    + +    +                 
ПР 9      +   + + +      +         
ПР 10       + +   +      +     +    
ПР 11       + +   + +  +  +      +    
ПР 12           +   +  +       + +   
ПР 13           + +  +  +      +    
ПР 14           +    +       + + +  
ПР 15           +     +      +    
ПРС1.1           + +     + +        
ПРС1.2           +  +    +  +       
ПРС1.3           +      +   +    +  
ПРС1.4           +      +   + +   +  
ПРС2.1           + +   + +      +    
ПРС2.2           +    +        +   
ПРС2.3           +         + +   +  
ПРС2.4           + +          +   + 
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