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розроблення, впровадження, експлуатацію прикладних інформаційних 

систем і технологій у різній діяльності. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність/ 

спеціалізація 

програми) 

Галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 

«Комп’ютерні науки» 

Освітньою програмою передбачено вибіркові блоки 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-наукова академічна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта з прикладних інформаційних систем і технологій за 

спеціальністю 122 “Kомп’ютерні науки” 

Ключові слова: інформаційні системи,ERP-системи, бізнес системи. 

Особливості 

програми 

Освітньо-наукова програма з можливістю міжнародної мобільності на 

другому році навчання    

https://bit.ly/3q52dgh 

https://bit.ly/3q52dgh


 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати в органах державної влади, підприємствах усіх 

форм власності різних галузей національного господарства у структурних 
підрозділах з розроблення та супроводження інформаційних систем;  в наукових 

установах, ІТ-компаніях, в установах з надання цифрових послуг.  

Випускники можуть працювати за професіями: професіонали в галузі 
математичних і технічних наук, професіонали в галузі обчислень 

(комп'ютеризації), професіонали в галузі обчислювальних систем, професіонали в 

галузі програмування,  наукові співробітники (програмування, обчислювальні 

системи), професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації), розробники 
обчислювальних систем, розробники комп'ютерних програм тощо 

 

Подальше 

Навчання 

Здобуття освіти за освітньою програмою третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Інтегративне, інтерактивне, студентсько-центроване, діалогове, модульне, 

проектне, ігрове моделювання, самонавчання, проблемно-орієнтоване, 

лабораторно-практичне, практичне, індивідуальне навчання. Комбінація 

лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, дослідницькі 

лабораторні роботи. Базовано на проактивному навчанні, на кількох 

науково-дослідницьких практиках і проектах. 

Оцінювання Поточне, модульне, заліки, письмово-усні та письмові іспити, 

диференційовані заліки, презентації, практика, звіти з лабораторних / 

практичних занять, семінари, захист магістерської кваліфікаційної роботи 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІНТ) 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у 

сфері комп’ютерних наук. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

http://www.dk003.com/?code=2131


 

Спеціальні (фахові) 

компетентності  

(СК) 

СК01. Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук. 

СК02. Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у 

вигляді відповідної інформаційної моделі. 

СК03. Здатність використовувати математичні методи для аналізу 

формалізованих моделей предметної області. 

СК04. Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для 

забезпечення якості прийняття проєктних рішень. 

СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати 

архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного 

призначення. 

СК06. Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми 

розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук. 

СК07. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до 

сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. 

СК08. Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення 

програмного забезпечення, у тому числі в непередбачуваних умовах, за 

нечітких вимог та необхідності застосовувати нові стратегічні підходи, 

використовувати програмні інструменти для організації командної роботи 

над проєктом. 

СК09. Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань. 

СК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ-проєктів, 

інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення, 

застосовувати міжнародні стандарти оцінки якості програмного 

забезпечення інформаційних та комп’ютерних систем, моделі оцінки 

зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем. 

СК11. Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки 

інформаційних та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, 

включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, 

впровадженням і супроводом. 

Компетентності, визначені вибірковим блоком 1 

СК12. Здатність використовувати сучасне прикладне програмне 

забезпечення для пошуку, оброблення, аналізування та обміну економічної 

інформації у цифровому просторі. 

Компетентності, визначені вибірковим блоком 2  
СК13. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналізування, обробку 

даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у 

прикладних інформаційних системах. 

Компетентності, визначені вибірковим блоком 3 

СК14. Здатність здійснювати оброблення та передавання графічних даних 

у прикладних інформаційних системах різного призначення. 

Додаткові спеціальні компетентності  

СК15. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері 

комп’ютерних наук. 

СК16. Здатність провадити науково-педагогічну діяльність у закладах 

вищої освіти 

 

7 – Програмні результати навчання 

 Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН1. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для 

оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення 

проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань. 

ПРН2. Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем 

комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та провадження 



 

інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. 

ПРН3. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

ПРН4. Управляти робочими процесами у сфері інформаційних 

технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів. 

ПРН5. Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері 

інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності. 

ПРН6. Розробляти концептуальну модель інформаційної або 

комп’ютерної системи. 

ПРН7. Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу 

інформаційних моделей. 

ПРН8. Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно 

з великим). 

ПРН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу 

даних (включно з великими). 

ПРН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та 

комп’ютерних систем різного призначення 

ПРН11. Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері 

комп’ютерних наук, оцінювати їх ефективність та обмеження на їх 

застосування. 

ПРН12. Проектувати та супроводжувати бази даних та знань. 

ПРН13. Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та 

комп’ютерних систем різного призначення. 

ПРН14. Тестувати програмне забезпечення. 

ПРН15. Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації 

обробки інформації. 

ПРН16. Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук. 

ПРН17. Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації 

програмного забезпечення, формулювати завдання для його модифікації 

або реінжинірингу. 

ПРН18. Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби 

та вимоги до інформаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, 

експлуатується чи супроводжується. 

ПРН19. Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

Результати навчання, визначені вибірковим блоком 1  

ПРН20. Використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення для 

пошуку, оброблення, аналізування та обміну економічної інформації у 

цифровому просторі. 

Результати навчання, визначені вибірковим блоком 2  

ПРН21. Виконувати збір, реєстрацію та проводити аналіз, обробку даних, 

використовуючи відповідні методи та технологічні засоби у прикладних 

інформаційних системах. 

Результати навчання, визначені вибірковим блоком 3 
ПРН22. Здійснювати оброблення та передавання графічних даних у 

прикладних інформаційних системах різного призначення. 

Додаткові результати навчання 

ПРН23. Створювати та досліджувати інформаційні та математичні моделі 

систем і процесів, що досліджуються, зокрема об’єктів автоматизації. 

ПРН24. Розробляти та викладати спеціалізовані навчальні дисципліни з 

інформаційних технологій у закладах вищої освіти. 



 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні Науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання професійно-  

характеристики орієнтованих дисциплін зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», які 

кадрового 

забезпечення 

мають досвід практичної роботи за фахом, провідні вчені та експерти 

практики ІТ-індустрії. 

Специфічні - 

характеристики  

матеріально-  

Технічного  

забезпечення  

Специфічні Робота навчально-інформаційного порталу організована на основі 

характеристики використання платформи дистанційного навчання Moodle (Modular Object 

інформаційного Oriented Distance Learning Environment) 

та навчально-  

методичного  

забезпечення  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

Мобільність 

- 

Міжнародна На основі двосторонніх  договорів або меморандумів між Київським 

Кредитна національним університетом імені Тараса Шевченка та технічними 

Мобільність університетами, в яких здійснюють підготовку зі спеціальності 
 «Комп’ютерні науки»,  

Memorandum of understanding between Taras  - https://bit.ly/3CyV6Ei 
 Shevchenko national university of Kyiv, Ukraine and University of Žilina, 

 Slovakia:- https://bit.ly/3Rfd4Qi 

 
  
  
  
  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних засадах 

https://bit.ly/3CyV6Ei
https://bit.ly/3Rfd4Qi


 

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-наукової програми (КОП) 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Сучасні системи баз даних (Проект 1) 5 іспит 

ОК 2. Теорія алгоритмів 3 іспит 

ОК 3. Оптимізація інфокомунікаційних мереж 4 іспит 

ОК 4. Професійна та корпоративна етика 3 залік 

ОК 5. Управління проектами 3 іспит 

ОК 6. Теорія інформації 3 іспит 

ОК 7. Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності 

3 залік 

ОК 8. Технології обробки даних 4 іспит 

ОК 9. Архітектура інформаційних систем (Проект 2) 7 іспит 

ОК 10. Криптографія та інформаційна безпека / Cryptography and 

information security 

6 іспит 

ОК 11. Програмування систем реального часу/ Programming real-

time systems 

6 іспит 

ОК 12. Методика викладання спеціалізованих дисциплін з 

інформаційних технологій у закладах вищої освіти 

3 залік 

ОК 13. Переддипломна науково-дослідницька практика 10 диф.залік 

ОК 14. Кваліфікаційна робота магістра / Master's Thesis 30 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 90 

Вибіркові компоненти ОП 1 

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.1. Економетрія 3 залік 

ВБ 1.2. Макроекономіка 4 іспит 

ВБ 1.3. Методи прогнозування 3 залік 

  10  

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1. Теорія підприємства 3 залік 

ВБ 2.2. Геоінформаційні системи 4 іспит 

ВБ 2.3. Теорія надійності 3 залік 

  10  

Вибірковий блок 3 

ВБ 3.1. Комп’ютерна графіка та оброблення зображень 3 залік 

ВБ 3.2. Комп’ютерна 3D графіка 4 іспит 

ВБ 3.3. Шаблони проектування 3 залік 

  10  

Вибіркові дисципліни (обирається одна дисципліна з двох) 

Вибірковий блок 4.1.   

 

ВБ 4.1.А 
Аналіз даних і машинне навчання 3 залік 



 

ВБ 4.1.Б Теорія масового обслуговування 3 залік 

Вибірковий блок 4.2.   

ВБ 4.2.А Сховища даних 3 залік 

ВБ 4.2.Б Теорія виробничих графіків 3 залік 

Вибірковий блок 4.3.   

ВБ 4.3.А Аналіз процесів 3 залік 

ВБ 4.3.Б Теорія ігор 3 залік 

Вибірковий блок 4.4.   

ВБ 4.4.А Штучний інтелект 3 залік 

ВБ 4.4.Б Поведінкова економіка 3 залік 

Вибірковий блок 4.5.   

ВБ 4.5.А Прикладні інформаційні системи  5 залік 

ВБ 4.5.Б Основи бізнес-аналітики 5 залік 

Вибірковий блок 4.6.   

ВБ 4.6.А Експертні системи 3 іспит 

ВБ 4.6.Б Нечіткі множини або нейромережі 3 іспит 

  20  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 
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1 Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових 

і вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, за умови погодження із деканом факультету / 

директором інституту - з програм іншого рівня.



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сучасні системи баз даних 
Проект 1 

 

Теорія алгоритмів 

Оптимізація інфокомунікаційних мереж 

Управління проектами 

Криптографія та інформаційна безпека / Cryptography and 

information security  

Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності 

 

Теорія інформації 

Технології обробки даних 

Архітектура інформаційних систем 
Проект 2 

 

Дисципліни вибіркових блоків і вибіркові дисципліни 

Дисципліни вибіркових блоків і вибіркові дисципліни 

Професійна і корпоративна етика 

Методика викладання спеціалізованих дисциплін з 

інформаційних технологій у закладах вищої освіти 

Програмування систем реального часу/ Programming real-

time systems 

Вибіркові дисципліни 

Переддипломна науково-дослідницька практика 
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3.Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестацію здобувачів освітнього рівня магістр ОНП ІС спеціальності 122 

“Комп'ютерні науки” здійснюють у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи магістра, що завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження випускнику ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з 

комп’ютерних наук. У кваліфікаційній роботі магістра має бути розв’язано  

складну задачу у сфері комп’ютерних наук і передбачено проведення досліджень і 

здійснення інновацій з метою розвитку знань і процедур.  

Кваліфікаційна робота магістра – 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 

 

КОП 

Інт 

Ком 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності програми 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7    СК1     СК2    СК3   СК4    СК5 СК6 СК7 СК8 СК9    СК10   СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ОК 1.  + +   +    +  +     +      +  

ОК 2.  + +   +  +   +   +           

ОК 3.   +     +     + +           

ОК 4.   +    +           +      + 

ОК 5.  + +       +  +   +        +  

ОК 6.   +   +  +  +  +   +          

ОК 7. + + + + + +  +  +   +   +  +     + + 

ОК 8.  + +       + + +  +         +  

ОК 9.  + +     +    + +     +       

ОК 10.  +      + +  +              

ОК 11.  +    +  +   +     +   +      

ОК 12. + +                      + 

ОК 13. + + +   +  + + +  + +  + +   +    + + 

ОК 14. + + + +  + + + + +  + +  + + + + +    + + 



 

 

 

 

КОП 
Інт ком 

Загальні компетентності Фахові компетентності програми 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ВБ 1.1.  + +      +  +   +      +     

ВБ 1.2. +  +   +    +  +        +     

ВБ 1.3.  + +       + + +        +     

ВБ 2.1.  + + +      +   +  +   +   +    

ВБ 2.2.   +    +   +  +         +    

ВБ 2.3.   +    +     +         +  +  

ВБ 3.1.  + +         +          +   

ВБ 3.2.  +     +   + +           +   

ВБ 3.3.   +     + +         +    +   

ВБ 4.1.А   +     +        +         

ВБ 4.1.Б   +     +        +         

ВБ 4.2.А   +   +    +  +     +      +  

ВБ 4.2.Б  +      +  + +  +          +  

ВБ 4.3.А  + +   +    + + +  +           

ВБ 4.3.Б  +      + +  +              

ВБ 4.4.А  + +    +  + +        +       

ВБ 4.4.Б  + +      + +  +      +       

ВБ 4.5.А  + +      +     +  +         

ВБ 4.5.Б   +   +    +               

ВБ 4.6.А  + +   +    + +       +       

ВБ 4.6.Б  + +    +     + +      +      



 

 

5. Матриця забезпечення результатів навчання (РН) відповідними компонентами освітньої програми (КОП) 
 

Результати навчання 

 
 

КОП 
ПРН 

1 

ПРН 

2 

ПРН 

3 

ПРН 

4 

ПРН 

5 

ПРН 

6 

ПРН 

7 

ПРН 

8 

ПРН 

9 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ПРН 

12 

ПРН 

13 

ПРН 

14 

ПРН 

15 

ПРН 

16 

ПРН 

17 

ПРН 

18 

ПРН 

19 

ПРН 

20 

ПРН 

21 

ПРН 

22 

ПРН 

23 

ПРН 

24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ОК 1. +     +  +    +                  

ОК 2.       + + +                 +   

ОК 3.   +    +                   +   

ОК 4.   +  +        +                

ОК 5.   + + +                         

ОК 6.   + + + + + + +  + + +  + +              

ОК 7. + + +  +          + + + + +       +  

ОК 8.  +     + +     + + + +              

ОК 9. +  +    +       + + +              

ОК 10. + +     +       +                

ОК 11.  +   + +       + +                

ОК 12.   +                         + 

ОК 13. + +    +   + +      +  + +       +   

ОК 14. + + +   + +  + +  + + + +  + +        +   
                              

ВБ 1.1.  +     + +   + +         +         

ВБ 1.2. +         +  +   +      +         



 

 

 
 

КОП 
ПРН 1 

ПРН 

2 
ПРН 3 

ПРН 

4 
ПРН 5 

ПРН 

6 
ПРН 7 ПРН 8 ПРН 9 

ПРН 

10 
ПРН 

11 
ПРН 

12 
ПРН 

13 
ПРН 

14 
ПРН 

15 
ПРН 

16 
ПРН 

17 
ПРН 

18 
ПРН 

19 
ПРН 

20 
ПРН 

21 
ПРН 

22 
ПРН 

23 
ПРН 

24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ВБ 1.3.       + +    +    +    +     
                         

ВБ 2.1. + +        +   +  +  +    +    

ВБ 2.2.    +  +    +  +         +    

ВБ 2.3.       + +       +      +    
                         

ВБ 3.1.  +      + +             +   

ВБ 3.2.  + +   +                +   

ВБ 3.3.    +  +    +     +       +   
                         

ВБ 4.1.А  +     +        +          

ВБ 4.1.Б  +     +        +          

ВБ 4.2.А +     +  +    +             

ВБ 4.2.Б  +     +    +              

ВБ 4.3.А  +  +     +       +         

ВБ 4.3.Б      + +                  

ВБ 4.4.А      +    +  + + + +  + +       

ВБ 4.4.Б + +                       

ВБ 4.5.А      +           +        

ВБ 4.5.Б        + +          +      

ВБ 4.6.А  +    +     +              

ВБ 4.6.Б +      +     +             

Гарант ОНП ІС                                                                                                         Плескач В.Л. 
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