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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки  
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва ЗВО та ін-
ституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський політехні-
чний інститут імені Ігоря Сікорського», теплоенергетичний факуль-
тет 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мо-
вою оригіналу 

Ступінь – бакалавр 
Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук 

Рівень з НРК НРК України – 6 рівень 
QF-EHEA - перший цикл 
EQF-LLL - 6 рівень 

Офіційна назва освіт-
ньої програми 

Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та 
систем 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів, термін навчання 3 ро-
ки, 10 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності 122 «Комп’ютерні нау-
ки», серія  НД № 1192546 виданий МОН України, термін дії до 1 
липня 2023 р. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса пос-
тійного розміщення 
освітньої програми 

https://osvita.kpi.ua/  розділ «Освітні програми»  
http:// http://apeps.kpi.ua/opponp/ розділ «Освітні програми та навча-
льні плани» 

2 – Мета освітньої програми 
Мета  освітньої  програми  полягає  у  фундаментальній  підготовці  фахівців, здатних про-
водити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук при моде-
люванні, проектуванні, розробці та супроводі систем комп’ютерної графіки та  моніторингу,  
здійснювати  і  забезпечувати  фахову взаємодію представників науково-технічної спільноти, 
спрямовану на інтеграцію  університетської  освіти  в  європейський  освітньо-науковий  
простір  шляхом  інтернаціоналізації  освітнього  процесу  в  умовах сталого інноваційного 
науково-технічного та художнього розвитку суспільства і реалізується через:   
- формування професійних компетентностей і розвиток професійних навичок майбутніх  ін-
женерів-програмістів,  здатних  комплексно  й  системно  вирішувати складні технічні про-
блеми;   
-  формування  високої  адаптивності  здобувачів  вищої  освіти  в  умовах трансформації  
ринку  праці  через  взаємодію  з  роботодавцями  та  іншими стейкхолдерами 
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3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності:  

 математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'є-
ктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань  
 методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та 
використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийнят-
тя рішень  
 теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгорит-
мів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчис-
лення та великі дані.  
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та 
експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; засто-
совувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделю-
ванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних техноло-
гій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуаль-
них систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, при-
родничих і соціально-економічних систем.  
Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, 
алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлен-
ня, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних 
системах.  
Методи, методики та технології: математичні моделі, методи та 
алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виника-
ють при розробці ІТ; сучасні технології та платформи програмуван-
ня; методи збору, аналізу та 6 консолідації розподіленої інформації; 
технології та методи проектування, розроблення та забезпечення 
якості складових ІТ; методи комп’ютерної графіки та технології ві-
зуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технології моде-
лювання та проектування ІТ;  
Інструменти та обладнання: розподілені обчислювальні системи; 
комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи управ-
ління базами даних, операційні системи. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус освіт-
ньої програми та спеці-
алізації 

Програма  акцентує  увагу  на формуванні та розвитку професійних 
компетентностей у сфері інформаційних технологій; вивченні тео-
ретичних та методичних положень, організаційних та практичних 
інструментів в галузі комп’ютерної графіки, системного аналізу, 
моделювання інформаційних систем, керування базами даних, про-
ектування складних об’єктів і систем, управління ІТ- проектами, 
захисту комп’ютерної інформації, архітектури комп’ютерів і 
комп’ютерних мереж. 
Ключові слова: геометричне моделювання складних процесів і сис-
тем, комп’ютерна графіка, комп’ютерний моніторинг, розподілені 
обчислювальні системи, об’єктно-орієнтований аналіз, синтез вір-
туальної реальності, комплексні засоби захисту інформації, системи 
штучного інтелекту еколого-економічна оптимізація виробництва 
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Особливості програми Для  глибшого  засвоєння  професійно-орієнтованих дисциплін  пе-
редбачено практичні заняття в навчально-наукових лабораторіях 
кафедри.  
Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять  
професіоналів-практиків,  експертів  галузі, представників робото-
давців. 
Передбачається викладання окремих дисциплін англійською мо-
вою, участь в програмах академічної мобільності 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до працев-
лаштування 

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інфо-
рмаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у 
галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних 
і систем. 
Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національ-
ним класифікатором професій ДК 003:2010: 
3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 
3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечен-
ня 
3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 

Подальше навчання Можливість продовження навчання за другим (освітньо-науковим 
або освітньо-професійним) рівнем вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчан-
ня 

Лекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми; 
курсові роботи; технологія змішаного навчання, практики та екску-
рсії; виконання дипломної роботи 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, захист 
дипломної роботи. Оцінювання знань студентів здійснюється у від-
повідності до Положення про систему оцінювання результатів на-
вчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського за усіма видами аудиторної та 
позааудиторної роботи (поточний, календарний, семестровий 
контроль); усних та письмових екзаменів, заліків. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетен-
тність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що 
передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, ін-
формаційних технологій і характеризується комплексністю та неви-
значеністю умов 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою 
ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК 8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
ЗК 9 Здатність працювати в команді 
ЗК 10 Здатність бути критичним і самокритичним 
ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення 
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ЗК 12 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 
ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

ЗК 14 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні 

ЗК 15 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і дося-
гнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку пре-
дметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 

Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та 
дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів 
для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, 
аналізу та інтерпретування 

ФК 2 

Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, 
застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейро-
мережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетично-
го програмування тощо 

ФК 3 

Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання фо-
рмальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й 
аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та не-
розв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних 
областей  і створення програмних та інформаційних систем 

ФК 4 

Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, 
процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач 
математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного 
розв’язування професійних задач 

ФК 5 

Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в органі-
заційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визна-
чати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з ураху-
ванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах 
різного призначення та рівня ієрархії 

ФК 6 

Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного аналізу 
для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та 
розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ри-
зики 

ФК 7 
Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології 
моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і сис-
тем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів 

ФК 8 

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням 
різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функці-
онального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчис-
лень, структурами даних і механізмами управління 

ФК 9 

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури 
клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розпо-
ділену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для за-
безпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних серві-
сах 
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ФК 10 
Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для 
управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, 
продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника 

ФК 11 

Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального 
інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої опера-
тивної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прик-
ладних задач 

ФК 12 

Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних си-
стемах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показ-
ників результативності функціонування операційних систем і системного програ-
много забезпечення 

ФК 13 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на 
основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує 
комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж 

ФК 14 
Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, 
розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інфор-
маційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури 

ФК 15 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови 
та практичного застосування функціональних моделей організаційно-
економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проек-
тування  

ФК 16 
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних серві-
сів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуата-
ції розподілених систем паралельної обробки інформації 

ФК 17 
Здатність здійснювати організацію робочих місць, їх технічне оснащення, розмі-
щення комп'ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, ал-
горитмічних та інших методів організаційно-управлінської діяльності 

ФК 18 

Здатність проводити обчислювальні експерименти, зіставляти результати експе-
риментальних даних і отриманих рішень та оформляти отримані робочі результа-
ти у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-
технічних конференціях 

ФК 19 
Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї та реалізовувати їх у проек-
тах (стартапах) 

7 – Програмні результати навчання 
ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, ос-

нов методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та 
синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. 

ПР2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного ана-
лізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для 
розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування 
та реалізації об’єктів інформатизації.  

ПР3. Використовувати знання закономірностей  випадкових явищ, їх властивостей та 
операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середо-
вищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних 
моделей. 

ПР4 Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейро-
мережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування 
для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації 
об’єктів керування тощо. 



 

10 

ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та 
логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосу-
вання формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій. 

ПР6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, 
розв'язання звичайних диференціальних та  інтегральних рівнянь, особливостей чи-
сельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички 
програмної реалізації чисельних методів. 

ПР7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; вико-
ристовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріаль-
них оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного 
програмування.  

ПР8. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для 
задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в 
макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.  

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати  парадигму програ-
мування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алго-
ритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, 
проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оп-
тимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини 
даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-
програмування. 

ПР11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, про-
дуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замов-
ника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, 
технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт). 

ПР12. Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуально-
го аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошу-
ку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки бага-
товимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, 
WebMining. 

ПР13. Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що 
взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем. 

ПР14. Використовувати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати прак-
тичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного 
забезпечення 

ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, 
методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проекту-
вання при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-
економічних і виробничо-технічних систем. 

ПР16. Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування 
програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах 
неповноти та невизначеності  вихідних даних. 

ПР17. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи 
та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при ро-
зробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення. 

ПР18 Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем. 
ПР19 Вміння демонструвати процеси та результати професійної діяльності, розроблюючи 

презентації, звіти. 
ПР20 Мати навички участі у командній розробці, погодженні, оформленні і випуску всіх 
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видів програмної документації. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, затверджених Пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (чин-
ний) в редакції від 23.05.2018 р. №347. 
Залучення до викладання професійно-орієнтованих дисциплін фахі-
вців-практиків та лекторів з інших вищих навчальних закладів 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, затвер-
джених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№ 1187 (чинний) в редакції від 23.05.2018 р. №347. 

Інформаційне та навча-
льно-методичне забез-
печення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного 
рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 р. № 1187 (чинний) в редакції від 23.05.2018 р. №347. 
Користування Науково-технічною бібліотекою КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність та про по-
двійне дипломування 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про міжнародну академічну мобіль-
ність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про тривалі між-
народні проекти, які передбачають включене навчання студентів 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої осві-
ти 

Можливість викладання іноземною мовою з забезпеченням вивчен-
ня української мови як іноземної або викладання українською мо-
вою у групах загальної підготовки 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисци-

пліни, практики, кваліфікаційна робота) 
Кількість 
кредитів 

Форма підсу-
мкового кон-

тролю 
 

1 2 3 4 
Нормативні освітні компоненти  

Цикл загальної підготовки 
ЗО 1 Засади усного професійного мовлення (риторика) 2 залік 

ЗО 2 Україна в контексті історичного розвитку Європи 2 залік 

ЗО 3 Основи здорового способу життя 3 залік 

ЗО 4 Вступ до філософії 2 залік 

ЗО 5 Інформаційна безпека 2 залік 

ЗО 6 Економіка і організація виробництва 4 залік 

ЗО 7 Іноземна мова 6 залік 

ЗО 8 Іноземна мова професійного спрямування 6 екзамен 

Цикл професійної підготовки 
ПО 1 Математичний аналіз 14,5 екзамен (3) 

ПО 2 Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси та ма-
тематична статистика 

5,5 екзамен 

ПО 3 Аналітична геометрія та лінійна алгебра 4 залік 

ПО 4 Дискретна математика 4,5 екзамен 

ПО 5 Основи фізики  5 екзамен 

ПО 6 Алгоритмізація та програмування 7 залік (2) 

ПО 7 Проектування та аналіз обчислювальних алгорит-
мів 

4 залік 

ПО 8 Об'єктно-орієнтоване програмування 4,5 екзамен 

ПО 9 Операційні системи 4 залік 

ПО10 Вступ до інтелектуального аналізу даних 4 екзамен 

ПО 11 Системи баз даних 4,5 екзамен 

ПО 12 Основи системного аналізу 3 залік 

ПО 13 Комп'ютерні мережі 4 екзамен 

ПО 14 Проектування інформаційних систем 4 екзамен 

ПО 15 Методи та системи штучного інтелекту 4 екзамен 

ПО 16 Моделювання систем 4,5 екзамен 

ПО 17 Безпека інформаційних систем 4 залік 

ПО 18 Чисельні методи 4,5 екзамен 

ПО 19 Дослідження операцій 4,5 залік 

ПО 20 Технології розробки програмного забезпечення 3,5 екзамен 

ПО 21 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ю-
терів 

4 екзамен 

ПО 22 Програмування алгоритмічних структур 4,5 залік  

ПО 23 Програмування  складних алгоритмів 6 екзамен 
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1 2 3 4 
ПО 24 Операційна система UNIX 3 залік 

ПО 25 Веб-технології та веб-дизайн 5 залік 

ПО 26 Геоінформаційні системи 6 екзамен 

ПО 27 Технології розподілених систем та паралельних 
обчислень 

6,5 екзамен 

ПО 28 Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка 8,5 екзамен (2) 

ПО 29 Курсова робота з алгоритмізації та програмування 1 залік 

ПО 30 Курсова робота з об'єктно-орієнтованого програ-
мування 

1 залік 

ПО 31 Курсова робота з систем баз даних 1 залік 

ПО 32 Переддипломна практика 6 залік 

ПО 33 Дипломне проектування 6 захист 

Вибіркові освітні компоненти 
Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетсько-

го Каталогу) 
ЗВ 1 Освітній компонент 1 з ЗУ-Каталогу 2 залік 

ЗВ 2 Освітній компонент 2 з ЗУ-Каталогу 2 залік 
Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетсько-

го/факультетського/кафедрального Каталогів) 
ПВ 1 Освітній компонент 1 з Ф-Каталогу  4 залік 

ПВ 2 Освітній компонент 2 з Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 3 Освітній компонент 3 з Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 4 Освітній компонент 4 з Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 5 Освітній компонент 5 з Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 6 Освітній компонент 6 з Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 7 Освітній компонент 7 з Ф-Каталогу  4 залік 

ПВ 8 Освітній компонент 8 з Ф-Каталогу  4 залік 

ПВ 9 Освітній компонент 9 з Ф-Каталогу 4 залік 

ПВ 10 Освітній компонент 10 з Ф-Каталогу  4 залік 

ПВ 11 Освітній компонент 11 з Ф-Каталогу  4 залік 

ПВ 12 Освітній компонент 12 з Ф-Каталогу  4 залік 

ПВ 13 Освітній компонент 13 з Ф-Каталогу  4 залік 

ПВ 14 Освітній компонент 14 з Ф-Каталогу  4 Залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 180 
Загальний обсяг вибіркових компонентів: 60 

Обсяг освітніх компонентів, що забезпечують здобуття ком-
петентностей визначених СВО: 

180 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
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3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

4. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та систем»  проводиться 
у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачою документа встановленого 
зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр з 
комп’ютерних наук, за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерний моніторинг та ге-
ометричне моделювання процесів та систем». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
ЗО 
1 

ЗО 
2 

ЗО 
3 

ЗО 
4 

ЗО 
5 

ЗО 
6 

ЗО 
7 

ЗО 
8 

ПО 
1 

ПО 
2 

ПО 
3 

ПО 
4 

ПО 
5 

ПО 
6 

ПО 
7 

ПО 
8 

ПО 
9 

ПО 
10 

ПО 
11 

ПО 
12 

ПО 
13 

ПО 
14 

ПО 
15 

ПО 
16 

ПО 
17 

ПО 
18 

ПО 
19 

ПО 
20 

ПО 
21 

ПО 
22 

ПО 
23 

ПО 
24 

ПО 
25 

ПО 
26 

ПО 
27 

ПО 
28 

ПО 
29 

ПО 
30 

ПО 
31 

ПО
32 

ПО
33 

ЗК 1       + + + + + +      +                       + 
ЗК 2              + +   +  +      +    + +       +   + 
ЗК 3                   +        +  +       +     + 
ЗК 4 +                                        + 
ЗК 5    +                                     + 
ЗК 6           +      +       +  +  +             + 
ЗК 7                +  +                     +  + 
ЗК 8                    +          + +     +     + 
ЗК 9                    +       +        +      + 

ЗК 10  + +                                      + 
ЗК 11              +             + +             + 
ЗК 12      +               +                    + 
ЗК 13  +                                       + 
ЗК 14  +                                       + 
ЗК 15  + +                                      + 
ФК 1       +   +            +                  + + 
ФК 2        +               +                 + + 
ФК 3            +          +        + +         + + 
ФК 4                      +  +                + + 
ФК 5                      +   +               + + 
ФК 6                                     +   + + 
ФК 7                       +  +      +         + + 
ФК 8             +   +           +   + +   +      + + 
ФК 9                           +             + + 
ФК 10                   +                     + + 
ФК 11                 +            +   +        + + 
ФК 12                   +              +       + + 
ФК 13                   +              + + +     + + 
ФК 14                   +  +                   + + 
ФК 15     +                 +      +            + + 
ФК 16                                   +     + + 
ФК 17                           +             + + 
ФК 18                           +             + + 
ФК 19                           +             + + 
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

ЗО 
1 

ЗО 
2 

ЗО 
3 

ЗО 
4 

ЗО 
5 

ЗО 
6 

ЗО 
7 

ЗО 
8 

ПО 
1 

ПО 
2 

ПО 
3 

ПО 
4 

ПО 
5 

ПО 
6 

ПО 
7 

ПО 
8 

ПО 
9 

ПО 
10 

ПО 
11 

ПО 
12 

ПО 
13 

ПО 
14 

ПО 
15 

ПО 
16 

ПО 
17 

ПО 
18 

ПО 
19 

ПО 
20 

ПО 
21 

ПО 
22 

ПО 
23 

ПО 
24 

ПО 
25 

ПО 
26 

ПО 
27 

ПО 
28 

ПО 
29 

ПО 
30 

ПО 
31 

ПО
32 

ПО
33 

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               +     +  +                +  + + 
ПР 16                +     +             +      + + 
ПР 17                        +       +    +     + + 
ПР 18      +                     +             + + 
ПР 19                           +             + + 
ПР 20                           +             + + 

 


