
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки” є нормативним 

документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 

12 “Інформаційні технології ” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. 

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки” заснована на 

компетентнісному підході підготовки бакалавра у галузі 12 “Інформаційні 

технології ”спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. 

Освітньо-професійну програму “Комп’ютерні науки” розроблено 

робочою групою кафедри комп’ютерних наук ЛТЕУ у складі: 

1. Костенко Анатолій Васильович – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук – гарант освітньо-

професійної програми; 

2. Плеша Михайло Іванович – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук – член робочої групи; 

3. Артеменко Віктор Борисович – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри комп’ютерних наук – член робочої групи. 

Рецензенти освітньо-професійної програми: 

1. Горбатюк Олег Ігорович – директор товариства з обмеженою 

відповідальністю "Рекплейс"  

2. Степанюк Андрій Любомирович – директор товариства з обмеженою 

відповідальністю "Koмпанія Tepaконсалт". 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалавр-

ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” 

розроблена відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. “Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій” від 30.12.2015 р. № 1187, “Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти” від 20.12.2015 р., “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)” від 23.03.2016 р. № 261, Стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10.07.2019 р. № 962). 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована і розповсюджена без дозволу Львівського торговельно-

економічного університету.  



 

1. ПРОФІЛЬ 

освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки” 

спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет 

факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій 

кафедра комп’ютерних наук 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр з комп’ютерних наук 

Офіційна назва  

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки” 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 

на базі повної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін  

навчання 4 роки;  

на базі ступеня “молодший бакалавр” (освітньо-кваліфікаційного  

рівня “молодший спеціаліст”) за спеціальністю 122 “Комп’ютерні 

науки” – 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки;  

на базі ступеня “молодший бакалавр” (освітньо-кваліфікаційного  

рівня “молодший спеціаліст”) за іншими спеціальностями – 210  

кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки. 

Наявність акредитації 

Назва організації –Акредитаційна комісія України 

Країна –Україна 

Період акредитації –2024 р 

Цикл/рівень 
НРК України – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл,  

EQF-LLL– 6 рівень 

Передумови 

Наявність повної загальної середньої освіти або освітнього рівня  

“молодший бакалавр” (освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст”)  

Згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів. 

Решта вимог визначаються Правилами прийому на освітньо-

професійну програму бакалавра, затвердженими ЛТЕУ. 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньо-

професійної програми 
до наступного планового оновлення 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення освітньої 

програми 

http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-bakalavra/ 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити компетентнісно-орієнтовану підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері 

комп'ютерних наук, які здатні проводити комплексні науково-прикладні дослідження, 

реалізувати та модифікувати програмне забезпечення, здійснювати налагодження та 

обслуговування програмних комплексів 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

12 "Інформаційні технології" 

122 "Комп’ютерні науки" 

Орієнтація освітньо-

професійної програми 
Освітньо-професійна програма для бакалавра  



Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна освіта за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки".  

Ключові  слова: інформаційні технології; обслуговування програмних 

комплексів; інформаційні системи; бази даних; Інтернет-технології; 

алгоритмічні мови; інтелектуальний аналіз даних; прийняття рішень; 

комп'ютерні мережі; захист інформації; паралельні та розподілені  

обчислення; застосування для мобільних пристроїв; штучний 

інтелект; архітектура комп'ютерів; комп'ютерна графіка 

Особливості програми 

- набуття загальних знань в сфері економіки та бізнесу;  

- враховано регіональний та галузевий контекст;  

- акцент на мовну підготовку;  

-  ряд  освітніх  компонент  направлений  на  набуття  соціальних 

навичок (soft skills);  

-  деякі  обов’язкові  компоненти  освітньої  програми  викладають 

професіонали-практики;  

-  наявність  широкого  переліку  вибіркових  дисциплін,  який  дає 

можливість здобувачеві сформувати власну траєкторію навчання;  

-  взаємозв’язки  з  інституціями  у  сфері  інформаційних технологій  

України та європейських країн;  

- можливість брати участь у програмах академічної мобільності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр  з комп’ютерних наук здатний  виконувати професійні  

обов’язки  й  обіймати  первинні  посади ІТ компаніях, державної  

влади;  в організаціях та підприємствах різних видів економічної 

діяльності  та  організаційно-правових  форм  власності відповідно  до  

Національної  рамки  кваліфікацій  та Національного  класифікатору  

України:  Класифікатор професій  (ДК  003:2010)  та  International  

Standard Classification   of   Occupations   2008   (ISCO-08),  а  також 

посади викладача закладів загальної середньої освіти. 

Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання 

Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня 

вищої  освіти.  Набуття  додаткових  кваліфікацій  в  системі 

післядипломної  освіти,  підвищення  кваліфікації.  Академічна 

мобільність. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання.  Проблемні,  інтерактивні,  проектні,  інформаційно-

комп’ютерні,  саморозвиваючі,  колективні  та  інтегративні, 

контекстні технології навчання. Навчально-методичне забезпечення і 

консультування  самостійної  роботи  здійснюється як особисто, так і 

на основі університетського віртуального навчального середовища та 

інших комунікаційних засобів. 

Оцінювання 

Тестування знань, виконання завдань в дистанційних курсах, усні 

презентації,  контрольні  та  індивідуальні  роботи,  звіти  про 

лабораторні роботи, практику, курсові роботи та їх захист, семестрові 

заліки і екзамени,  атестація  у  формі  публічного  захисту  

кваліфікаційної роботи 

 



6 – Програмні компетентності 
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ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 
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ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗКЗ. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

ЗК14. 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. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної 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. 

  



Ф
а
х
о
в

і 
к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

ФК1. 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  
ФК2. Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, 
застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, 
нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного 
програмування тощо. 
ФКЗ. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання 
формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й 
аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та 
нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних 
областей і створення програмних та інформаційних систем. 
ФК4. 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. 
ФК5. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в 
організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, 
визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з 
урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах 
різного призначення та рівня ієрархії. 
ФК6. 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 ризики.  
ФК7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології 
моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, 
проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів 
ФК8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням 
різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, 
функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами 
обчислень, структурами даних і механізмами управління. 
ФК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури 
клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену 
обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення 
обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах. 
ФК10. 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. 
ФК11. Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального 
інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної 
обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач. 
ФК12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 
системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників 
результативності функціонування операційних систем і системного програмного 
забезпечення. 
ФК13. 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. 
ФК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, 
розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних 
ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 
ФК15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови 
та практичного застосування функціональних моделей організаційно- економічних і 
виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування. 
ФК16. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 
сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації 
розподілених систем паралельної обробки інформації. 

  



7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1 Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ 
методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу 
інформації в предметній області комп'ютерних наук 

ПРН2 Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, 
лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач 
теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів 
інформатизації 

ПРН3 Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій 
над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для 
розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей 

ПРН4 Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, 
нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування 
для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів 
керування тощо 

ПРН5 Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та 
логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування 
формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій 

ПРН6 Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, 
розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних 
методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної 
реалізації чисельних методів 

ПРН7 Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; 
використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно- та багатокритеріальних 
оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного 
програмування 

ПРН8 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 

ПРН9 Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування 
з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання 
задач в галузі комп’ютерних наук 

ПРН10 Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, 
проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та 
оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини 
даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-
програмування 

ПРН11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і 
сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти 
розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне 
завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт) 

ПРН12 Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального 
аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку 
асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки 
багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining 

ПРН13 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що 
взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем 

ПРН14 Знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички 
технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення 

ПРН15 Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів 
структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці 
і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо- технічних 
систем 

ПРН16 Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування 
програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах 
неповноти та невизначеності вихідних даних 

ПРН17 Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та 
алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та 
експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення 

ПРН18 Застосовувати знання теоретичних основ та навички з сучасних інформаційних технологій 
для розв'язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом 



ПРН19 Відстоювати національні інтереси України як у повсякденному житті так і в процесі 
професійної діяльності 

ПРН20 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і  письмово, фахово 
використовувати термінологію галузі знань "Інформаційні технології". 

ПРН21 Усвідомлювати необхідність  навчання впродовж усього життя, появляти толерантність та 
готовність до інноваційних змін. 

ПРН22 Підтримувати впродовж життя професійної  компетентності на високому рівні  

ПРН23 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Наявна робоча група, відповідальна за підготовку здобувачів вищої  
освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”, до складу якої 
входять 3 кандидати наук, доценти. Вони є штатними працівниками 
Львівського торговельно-економічного університету. 
Керівник (гарант) освітньо-професійної програми: Костенко А. В. – 
к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук. 
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 
працівники з науковими ступенями та вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти.  
Проведення лекцій здійснюють науково-педагогічні працівники 
відповідної спеціальності, з яких частка штатних відповідає 
нормативу, у т. ч. докторів наук, професорів.  
Проведення лекцій з фахових дисциплін здійснюють визнані 
професіонали з досвідом практичної роботи за фахом.  
Частину лекцій читають професіонали практики, що працюють у 
інформаційних технологій.  
Усі науково-педагогічні працівники виконують не менше чотирьох 
умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов.  
Наявна випускова кафедра із спеціальної підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної спеціальності – к.ф.-м.н., доц. Костенко А. В.  
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування.  
Наявні трудові договори укладені з усіма науково-педагогічними 
працівниками та накази про їх прийняття на роботу тощо. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

ЛТЕУ має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуси, 3 
студентські гуртожитки, які є власністю університету.  
Проведення навчальних занять та контрольних заходів забезпечене 
відповідними приміщеннями, площа яких перевищує встановлені 
вимоги. Більше третини навчальних аудиторій забезпечено 
мультимедійним обладнанням для одночасного використання.  
В університеті наявні спеціалізовані лабораторії; бібліотека 
(наукова та електронна) у т. ч. читальні зали з сучасною 
навчальною літературою, науковими, довідковими та іншими 
виданнями; 2 їдальні власного комбінату громадського харчування; 
актовий зал; спортивний комплекс; спортивний майданчик; 
медичний пункт; власне видавництво.  
Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 



Інформаційне та  
навчально-
методичне 
забезпечення 

Бібліотека ЛТЕУ забезпечена фаховими періодичними виданнями 
відповідного профілю, у т. ч. у електронному вигляді. Наявний 
доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 
мовою.  
Наявний офіційний веб-сайт ЛТЕУ: http://www.lute.lviv.ua, на 
якому розміщена основна інформація про освітню, освітньо-
наукову, видавничу діяльність університету, структуру, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, правила прийому, контактна інформація та 
ін.  
Наявні необмежений доступ до мережі Інтернет; точки 
бездротового доступу до мережі Інтернет; навчальне середовище 
Moodle; інтернет-зв’язок; електронний ресурс, який містить 
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, у т. ч. у 
системі дистанційного навчання, який відповідає встановленим 
вимогам; технічні засоби навчання.  
В освітньому процесі застосовуються спеціальні програмні 
продукти для підготовки фахівців інформаційних технологій, 
зокрема: CodeBlocks 20, Delphi 7 lite, Maria SQL сервер, MongoDB,  
Statistica 10.0, Android Studio тощо.  
В університеті наявні: навчальні плани і робочі навчальні плани;  
графіки навчального процесу; робочі навчальні програми 
дисциплін; належне навчально-методичне забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану; дидактичні матеріали 
для самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисциплін; 
програми практичної підготовки і робочі програми практик; 
методичні вказівки для виконання курсових проектів (робіт), 
дипломних проектів (робіт); критерії оцінювання рівня підготовки;  
пакети комплексних контрольних робіт; підручники, навчальні 
посібники, конспекти лекцій тощо згідно з переліком 
рекомендованої літератури з кожної навчальної дисципліни, 
кількість яких відповідає встановленим вимогам; методичні 
матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти – партнерах, зокрема: 

Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
Національному університеті “Львівська політехніка”,  
Українській академії друкарства, 
Львівській філії Європейського університету  

та інших ЗВО; 
в підрозділах Національної академії наук України – Центр 
математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача. 



Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Лодзьким 
університетом (Республіка Польща);  
Угода щодо семестрового академічного обміну з Вроцлавським 
економічним університетом (Республіка Польща);  
Угода з Вроцлавським економічним університетом (Республіка 
Польща) в рамках програми Erasmus+;  
Угода щодо семестрового академічного обміну з університетом 
Пардубіце (Чеська Республіка);  
Угода щодо семестрового академічного обміну з університетом 
Варни (Республіка Болгарія);  
Угода з Університетом імені Яна Павла ІІ в Кракові (Республіка 
Польща) в рамках програми Erasmus+;  
Угода щодо семестрового академічного обміну з університетом 
імені Яна Павла ІІ в Кракові (Республіка Польща);  
Угода з Міжнародним університетським коледжем (Республіка 
Болгарія) в рамках програми Erasmus+;  
Угода з Університетом прикладних суспільних наук (Литовська 
Республіка) в рамках програми Erasmus+;  
Угода з Університетом Діклі (Турецька Республіка) в рамках 
програми Erasmus+;  
Угода з Університетом сільського господарства та ветеринарної 
медицини (м. Тімішоара, Румунія)  
Угода з Західним університетом Тімішоари (Румунія) в рамках 
програми Erasmus+;  
Угода щодо семестрового академічного обміну з Академією 
готельного бізнесу та громадського харчування (Республіка 
Польща);  
Угода щодо семестрового академічного обміну з Вищою школою 
торгівлі та послуг в Познані (Республіка Польща) та інші 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Довузівська підготовка іноземних громадян.  
За умови володіння українською мовою.. 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код  

н/д 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, атестація) 
Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (ОК) 

ОК1 Історія української державності 4 екзамен 

ОК2 Іноземна мова 12 залік, екзамен 

ОК3 Вища математика 11 залік, екзамен 

ОК4 Офісне програмне забезпечення 5 залік 

ОК5 Макроекономіка 4 екзамен 

ОК6 Мікроекономіка 4 екзамен 

ОК7 Теорія алгоритмів 4 залік 

ОК8 Безпека життєдіяльності та охорона праці 4 залік 

ОК9 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 залік 

ОК10 
Теорія ймовірності та математична статистика, ймовірнісні 

процеси 
5 екзамен 

ОК11 Теорія прийняття рішень 4 екзамен 

ОК12 Філософія 4 залік 

ОК13 Дискретна математика 5 екзамен 

ОК14 Алгоритмізація та програмування 9 залік, екзамен 

ОК15 Основи роботи Web-сервісів 4 залік 

ОК16 Технологічна практика 3 захист 

ОК17 Об'єктно-орієнтоване програмування 5 екзамен 

ОК18 Операційні системи 4 екзамен 

ОК19 Комп'ютерна графіка 4 залік 

ОК20 Курсовий проект з "Об'єктно-орієнтоване програмування" 3 захист 

ОК21 Бази даних 4 екзамен 

ОК22 Крос-платформне програмування 4 залік 

ОК23 Програмування в середовищі офісних застосувань 4 залік 

ОК24 Курсовий проект з "Бази даних" 3 захист 

ОК25 Інтелектуальний аналіз даних 6 екзамен 

ОК26 Комп'ютерні мережі 5 екзамен 

ОК27 Проектування інформаційних систем 4 екзамен 

ОК28 Паралельні та розподілені  обчислення 5 екзамен 

ОК29 
Електроніка, комп'ютерна схемотехніка та архітектура 

комп'ютерів 
5 екзамен 

ОК30 Проектна практика 4 захист 

ОК31 Web-технології 4 екзамен 

ОК32 Системи прийняття рішень 4 екзамен 

ОК33 Розробка застосувань для мобільних пристроїв 4 залік 

ОК34 Технології захисту інформації 4 екзамен 

ОК35 Методи та системи штучного інтелекту 4 екзамен 

ОК36 Практика 6 захист 

ОК37 Підготовка кваліфікаційної роботи 7 
захист 

ОК38 Підсумкова атестація 1 
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180  

  



Вибіркові компоненти (ВК) 

1 курс (8 кредитів) 
ВК2.1 Теорія та історія кооперації 4 залік 

ВК2.2 Політичні системи світу 4 залік 
ВК2.3 Політологія 4 залік 
ВК2.4 Невідкладна медична допомога 4 залік 

ВК2.5 Історія економіки та економічної думки 4 залік 
ВК2.6 Інструментальні засоби математичних розрахунків 4 залік 

2 курс (12 кредитів) 
ВК3.1 Числові методи 4 залік 
ВК3.2 Екологія 4 залік 

ВК3.3 Господарське право 4 залік 
ВК3.4 Теоретичні основи товарознавства 4 залік 

ВК3.5 Економетрика 4 залік 
ВК3.6 Фінанси 4 залік 

ВК4.1 Фінансова математика 4 залік 
ВК4.2 Конфліктологія та теорія переговорів 4 залік 
ВК4.3  Економічний ризик та методи його вимірювання  4 залік 

ВК4.4  Основи бізнесу  4 залік 
ВК4.5 Організація обслуговування осіб з інвалідністю 4 залік 

ВК4.6 Фінанси підприємств 4 залік 

3 курс (20 кредитів) 
ВК5.1 Брендинг 4 залік 

ВК5.2 Бухгалтерський облік 4 залік 
ВК5.3 Візуальне проектування застосувань 4 залік 

ВК5.4 Постреляційні бази даних 4 залік 
ВК5.5 Методи прогнозування  4 залік 
ВК5.6 Комунікаційні технології 4 залік 

ВК5.7 Друга іноземна мова 4 залік 
ВК5.8 Країнознавство 4 залік 

ВК6.1 Друга іноземна мова 4 залік 
ВК6.2 Системи опису та кодування товарів 4 залік 
ВК6.3 Аналіз господарської діяльності 4 залік 

ВК6.4 Криптографічні засоби захисту інформації 4 залік 
ВК6.5 Стандартизація, метрологія і сертифікація 4 залік 

ВК6.6 ІТ-право 4 залік 

4 курс (20 кредитів) 
ВК7.1 Інформаційні системи в підприємництві та торгівлі 4 залік 

ВК7.2 Інформаційні системи в обліку та аудиті 4 залік 
ВК7.3 Інструментальні засоби розробки Internet-застосувань 4 залік 

ВК7.4 Цивільне право 4 залік 
ВК7.5 Діловодство 4 залік 

ВК7.6 Захист прав споживачів 4 залік 
ВК7.7 Бізнес-планування  4 залік 
ВК7.8 Міжнародний туризм 4 залік 

ВК7.9 Логістика 4 залік 
ВК8.1 Проектування та розробка інформаційних систем для підприємництва 4 залік 

ВК8.2 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів 4 залік 
ВК8.3 Логіка 4 залік 
ВК8.4 Самоменеджмент 4 залік 

ВК8.5 Дипломатичний протокол та етикет 4 залік 
ВК8.6 Культурологія 4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240  
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ОК2 Іноземна мова

ОК1 Історія української 
державності

ОК5 МакроекономікаОК3 Вища математика
ОК13 Дискретна 

математика
ОК14 Алгоритмізація та 

програмування
ОК4 Офісне програмне 

забезпечення
ОК2 Іноземна мова

ОК2 Іноземна мова
ОК15 Основи роботи 

Web-сервісів
ОК6 МікроекономікаОК3 Вища математика

ОК14 Алгоритмізація та 
програмування

ОК16 Технологічна 
практика

ОК2 Іноземна мова
ОК18 Операційні 

системи
ОК8 Безпека життєдіяльності та 

охорона праці
ОК3 Вища математика ОК7 Теорія алгоритмів

ОК17 Об'єктно-орієнтоване 
програмування

ОК19 Комп'ютерна 
графіка

ОК9 Українська мова (за 
професійним спрямуванням

ОК21 Бази даних
ОК10 Теорія ймовірності та математична 

статистика, ймовірнісні процеси
ОК22 Крос-платформне 

програмування
ОК23 Програмування в 

середовищі офісних застосувань
ОК20 Курсовий проект з "Об'єктно-

орієнтоване програмування"

ОК29 Електроніка, комп'ютерна 
схемотехніка та архітектура комп'ютерів

ОК25 Інтелектуальний 
аналіз даних

ОК24 Курсовий проект з "Організація 
баз даних та знань"

ОК27 Проектування 
інформаційних систем

ОК11 Теорія прийняття 
рішень

ОК28 Паралельні та 
розподілені  обчислення

ОК26 Комп'ютерні 
мережі

ОК30 Проектна 
практика

ОК2 Іноземна мова

ОК32 Системи 
прийняття рішень

ОК31 Web-технології

ОК33 Розробка застосувань 
для мобільних пристроїв

ОК34 Технології захисту 
інформації

ОК12 Філософія
ОК35 Методи та системи 

штучного інтелекту
ОК36 Практика

ОК37, ОК38 Підготовка та захист 
кваліфікаційної роботи

2.2. Структурно-логічна схема ОПП першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

I
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V

VI

VII

VIII



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми зі спеціальності 

122 "Комп'ютерні науки" здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати теоретичне, системотехнічне або 

експериментальне дослідження складного спеціалізованого завдання або 

практичної проблеми в галузі комп’ютерних наук, яке характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і потребує застосування теорій та 

методів інформаційних технологій.  

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена у 

депозитарії Університету 

Атестація здобувачів завершується видачою документу встановленого 

зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації 

"Бакалавр з комп’ютерних наук" за освітньо-професійною програмою 

"Комп'ютерні науки.  

Атестація здобувачів здійснюється екзаменаційною комісією, робота 

якою регулюється Положенням про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим компонентам освітньо-професійної програми 
 

 ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 ЗК12 ЗК13 ЗК14 ЗК15 ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 ФК6 ФК7 ФК8 ФК9 ФК10 ФК11 ФК12 ФК13 ФК14 ФК15 ФК16 

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 + +    +     +       + +    +         

ОК 15  + +   +                         + 

ОК 16  +    +          +   + +            

ОК 17 + +      +   +            +  +       

ОК 18  +    +     +              +  +     

ОК 19  +    +                 +         

ОК 20 + +      +   +            +  +       

ОК 21 + + +   + +    +          +   +        

ОК 22 + +    + +  +         +     +         

ОК 23  +    +     +     +  +              

ОК 24 + + +   + +    +          +   +        

ОК 25 + + +   + + +   + +     +         +      

ОК 26  +    +     + +            + +  + +    

ОК 27  + +   +   +  + +          + +       +  

ОК 28 + +    +  + +  + +      +    +         + 

ОК 29  +    +  + +  + +      +       +  +     

ОК 30  + +   +   +  + +          + +       +  

ОК 31  + +   +            +     +        + 

ОК 32 +     +  +    +         +     +      

ОК 33  +    + +              +  +        + 

ОК 34  +    + +    + +  +              + +   

ОК 35 + + +   + + +   +       +   +     +      

ОК 36 + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК 37 

ОК 38 
+ + +   + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) обов’язковими компонентами освітньо-професійної програми и 

 ПРН1 ПРН2 ПРН3 ПРН4 ПРН5 ПРН6 ПРН7 ПРН8 ПРН9 ПРН10 ПРН11 ПРН12 ПРН13 ПРН14 ПРН15 ПРН16 ПРН17 ПРН18 ПРН19 ПРН20 ПРН21 ПРН22 ПРН23 

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     + +                + + 

ОК 15              +       + + + 

ОК 16      +            +    +  

ОК 17         +    +        + + + 

ОК 18             + +       + + + 

ОК 19          +            + + 

ОК 20         +    +        + + + 

ОК 21          +           + + + 

ОК 22         +    +     +   + + + 

ОК 23                  +    + + 

ОК 24          +           + + + 

ОК 25       + +    +         + + + 

ОК 26             + +       + + + 

ОК 27         +  +    +      + + + 

ОК 28                 +    + + + 

ОК 29             +        + + + 

ОК 30         +  +    +      + + + 

ОК 31              +       + + + 

ОК 32    +    +             + + + 

ОК 33              +       + + + 

ОК 34                +   +  + + + 

ОК 35            +         + + + 

ОК 36 + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + 

ОК 37 

ОК 38 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + 

 

 



 



 


