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Тип диплому та обсяг 

програми 

Одиничний,  

240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації 
Ліцензія АЕ №636830 від 19.06.2015. 

Первинна акредитація у 2018/2019 н.р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень, QF -EHEA – перший цикл 

Кваліфікація фахівець з інформаційних технологій 

А Ціль програми 

 

Забезпечити підготовку бакалаврів з комп’ютерних наук та інформаційних технологій як 

соціальних особистостей, здатних ефективно та творчо вирішувати завдання з інформаційних 

технологій, професійних програмістів з новими поглядами та способом мислення, навичками і 

готовністю приймати виклики сучасності.  

В Характеристика програми 

1 Предметна область  Інформаційні технології 

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 
Загальна: освіта в сфері інформаційних технологій 

3 Орієнтація програми 

Освітньо-професійна. Пропонує комплексний підхід до освоєння 

компетенцій з комп'ютерних технологій та передбачає динамічне, 

інтегративне та інтерактивне навчання. 

4 Особливості програми 

Програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання теоретичних 

аспектів із практичною реалізацією алгоритмів, що дозволяє студентам 

набути необхідних навичок в розробці програмного забезпечення. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 

Фахівцем з програмного забезпечення комп'ютерів, обслуговування 

комп’ютерні системи та мережі, обслуговування інформаційні системи та 

бази даних, обслуговування комунікаційних технологій, системним 

адміністратором, адміністратором комп’ютерних мереж. Самостійне 

працевлаштування. 

2 Продовження освіти Отримання освіти на другому (магістерському) рівні. 

D Стиль та методика навчання 

1 
Підходи до викладання 

та навчання 

Проблемно-орієнтоване, студентсько-центроване (в невеликих групах) 

навчання. Лекції проводяться в комп'ютеризованих аудиторіях з 

використанням інтерактивних дошок, що дозволяє тісно поєднувати їх 

матеріал з лабораторними роботами, вирішенням індивідуальних завдань. 

Самопідготовка на основі дистанційних курсів, інформації з Інтернет, 



консультацій з викладачами,  підручників та методичних розробок. 

2 Система оцінювання 

Тестування знань, презентації усні і письмові, звіти з практики, контрольні, 

лабораторні роботи і курсові проекти та їх захист, опитування, самоконтроль 

та самооцінка, усні та письмові екзамени, підсумкова атестація (захист 

дипломного проекту).. 

Е Програмні компетентності 

1 
Загальні 

(універсальні) 

 Здатність до навчання. Сприйняття, засвоєння та відтворення навчальної 

інформації. 

 Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу явищ та процесів на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

 Управління інформацією. Здатність до пошуку, систематизації та обробки 

інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

 Здатність до критики та самокритики. Критичне осмислення поведінки і 

здатність до самокритики. 

 Групова робота. Здатність працювати в групі, організовувати ефективну 

взаємодію членів групи. 

 Системність. Системність щодо аналізу явищ, процесів.  

 Самостійність. Самостійне засвоєння системи знань та умінь, навчальної 

інформації. 

 Комунікаційні навички. Здатність до комунікаційної взаємодії в 

професійній діяльності. 

2 Спеціальні (фахові) 

 Наукові. Здатність застосовувати знання з області фундаментальної та 

прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково-дослідній і 

професійній діяльності; знання з науково-методичних основ і стандартів в 

області інформаційних технологій, уміння застосовувати їх під час 

розробки та інтеграції систем, продуктів і сервісів інформаційних 

технологій. 

 Інструментальні. Здатність до дослідницької роботи; здатність до роботи в 

команді; здатність аналізувати та синтезувати науково-технічну, 

природничо-наукову та загальнонаукову інформацію; професійне 

володіння комп'ютером та інформаційними технологіями; знання 

англійської та інших мов; 

 Загально-професійні. Здатність до використання теоретичних, методичних 

і алгоритмічних основ інформаційних технологій при використанні 

математичного апарату для вирішення прикладних і наукових завдань в 

області інформаційних систем і технологій; володіння алгоритмічним 

мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного 

забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих 

характеристик; знання стандартів, методів і засобів управління процесами 

життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів 

інформаційних технологій; володіння технологією розроблення 

програмного забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника; 

здатність до використання базових знань в області системних досліджень, 

здійснення моделювання систем, проведення системного аналізу об'єктів 

інформатизації, прийняття рішень; розуміння базових принципів організації 

та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, 

основних характеристик, можливостей і областей застосування 

обчислювальних систем різного призначення; здатність до проектної 

діяльності в професійній сфері, уміння будувати і використовувати моделі 

для опису об'єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз. 



  

 Спеціалізовано-професійні. Знання загально-методологічних принципів 

побудови операційних моделей, основних етапів і сутності операційних 

досліджень та вміння їх застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу 

інформаційних систем різного призначення та в завданнях організаційно-

економічного управління; Знання основних підходів, методів і технологій 

штучного інтелекту, уміння розробляти та застосовувати моделі 

відображення знань, стратегії логічного виведення, технологій інженерії 

знань, технологій і інструментальних засобів побудови інтелектуальних 

систем; Знання принципів і правил формалізації економічних ситуацій, 

уміння застосувати математичні методи обґрунтування та прийняття 

управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях; Здатність до об'єктно-

орієнтованого мислення, знання 

 об'єктно-орієнтованих мов програмування та уміння застосовувати об'єктно-

орієнтований підхід під час проектуванні складних програмних систем; 

Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки 

програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого 

циклу; Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і 

технологій їх розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз 

даних і запити до них; Знання серверних технологій створення веб-

застосувань. уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх 

проектування; Знання архітектури та стандартів компонентних моделей, 

комунікаційних засобів і розподілених обчислень, уміння розв'язувати 

проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії 

різних програмних платформ в розподілених корпоративних 

інформаційних системах рівня підприємства; Знання принципів, методів і 

алгоритмів комп'ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки 

графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп'ютером; Знання 

теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для 

дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, 

методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики; уміння вирішувати практичні науково- технічні 

та соціально-економічні завдання міждисциплінарного характеру; Знання 

теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у 

процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, 

продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об'єктів професійної 

діяльності; здатність реалізовувати алгоритми моделювання для 

дослідження характеристик і стану складних об'єктів; Знання концепцій 

сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки та інтелектуального 

аналізу; уміння виявляти в даних раніше не відомих знань, необхідних для 

прийняття рішень в різних сферах професійної діяльності; Знання методів 

аналізу, моделювання, реінжинірингу бізнес-процесів інформаційних 

систем, уміння застосовувати CASE-засоби під час їх проектування; Знання 

методології автоматизованого проектування складних об'єктів і систем, 

уміння використовувати сучасні комп'ютерні технології для їх системного, 

функціонального, конструкторського та технологічного проектування; 

Знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту комп'ютерної інформації, законодавчих актів і стандартів для цієї 

області, сучасних криптосистем; уміння їх застосовувати в процесі 

професійної діяльності; Знання основ економічної теорії, підприємництва 

та бізнесу, уміння  



 


