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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 "КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ " 

1. Загальна інформація 

Повна назва закла-
ду вищої освіти та 
структурного під-
розділу  

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

Факультет енергетики і комп'ютерних технологій 

Кафедра комп’ютерних наук 

Рівень вищої освіти 
та назва кваліфіка-
ції мовою оригінала 

Другий (магістерський) рівень  
Кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук 

Офіційна назва  
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» зі 
спеціальності 122 - Комп’ютерні науки 

Тип диплому та об-
сяг освітньої про-
грами 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1,5 роки 

Наявність акреди-
тації 

Сертифікат про акредитацію НД № 0891018. Термін дії 
до 2026 року 

Цикл/Рівень  FQ - EHEA – другий цикл, EQF - LLL – 7 рівень; 
НРК України – 7 рівень 

Передумови 

 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Та-
врійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного» 

Наявність ступеня бакалавра. 

Мова(и) викладан-
ня 

Українська 

Термін дії освітньої 
програми 

До повного завершення періоду навчання або наступного 
оновлення програми 

Інтернет-адреса  
постійного розмі-
щення опису освіт-
ньої програми 

http://www.tsatu.edu.ua/enf/osvitni-prohramy/osvitnja-

prohrama-os-mahistr/  

 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка фахівців з комп’ютерних наук, здатних розв’язувати задачі в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних 
наук, що передбачає як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність 
їх застосування у професійній практиці. 
3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань) 

Галузь знань – 12  Інформаційні технології 
 

Орієнтація  
освітньої програми 

Освітньо-професійна 

Освітній фокус 
освітньої програми  

Спеціальна вища освіта другого (магістерського) рівня в 
галузі 12 Інформаційних технологій за спеціальністю 
122 - Комп’ютерні науки.  

http://www.tsatu.edu.ua/pravyla-pryjomu-do-tdatu-u-2021-roci/
http://www.tsatu.edu.ua/pravyla-pryjomu-do-tdatu-u-2021-roci/
http://www.tsatu.edu.ua/pravyla-pryjomu-do-tdatu-u-2021-roci/
http://www.tsatu.edu.ua/enf/osvitni-prohramy/osvitnja-prohrama-os-mahistr/
http://www.tsatu.edu.ua/enf/osvitni-prohramy/osvitnja-prohrama-os-mahistr/


Ключові слова: системний аналіз предметної області, 
моделювання складних систем, розподілені бази даних, 
CASE-засоби проектування інформаційних систем, Web-

технології, розподілені системи та паралельні обчислен-
ня, експертні системи, інтелектуальні системи, техноло-
гії прийняття проектних рішень, управління проектами, 
інтелектуальний аналіз даних, сучасні САПР. 

Особливості 
програми 

Програма спрямована на глибоке оволодіння фундамен-
тальними та практичними знаннями з інформаційних 

технологій та комп’ютерних систем, навичками їх прак-
тичного застосування у різних галузях економіки, набут-
тя кваліфікації програмування інтелектуальних інфор-
маційних систем; формування аналітичного способу ми-
слення і здатності генерувати нові ідеї на базі сучасних 

досягнень науки в області інформаційних технологій. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчан-
ня 

Придатність до  
працевлаштування 

Дослідницька та викладацька діяльність у галузі інфор-
маційних технологій. 
Адміністративна та управлінська діяльність у галузі ін-
формаційних технологій. 
Назва професій згідно з Національним класифікатором 
професій ДК 003:2010:  
2131.2 Адміністратор бази даних  
2131.2 Адміністратор даних  
2131.2 Адміністратор доступу  
2131.2 Адміністратор системи  
2131.2 Аналітик комп'ютерних систем  
2131.2 Аналітик операційного та прикладного програм-
ного забезпечення  
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів  
2132.2 Інженер-програміст  
2132.2 Програміст (база даних)  
2132.2 Програміст прикладний  
2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів  
Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-

дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, держав-
ні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або 
ІТ-підприємств). 

Продовження осві-
ти 

Можливість продовжити навчання за третім освітньо-

науковим рівнем з отриманням ступеня доктор філософії 
(PhD) з комп’ютерних наук  
 

 

 

 



5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

 

Студентоцентроване навчання на основі компетентніс-
ного підходу з використанням платформи Moodle. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних 
занять, лабораторних робіт, практик, самостійного на-
вчання на основі підручників та конспектів, дистанцій-
ної самопідготовки на освітньому порталі Moodle, кон-
сультації з викладачами. 

 

Оцінювання Види контролю: поточний, модульний, підсумковий, 
самоконтроль. Форми контролю: усне та письмове опи-
тування, тестовий контроль, захист звітів з лабораторних 
робіт, практичних та семінарських занять, захист звітів з 
практики, самоперевірка, комплексний державний ква-
ліфікаційний екзамен. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійсню-
ється за національною шкалою (відмінно, добре, задові-
льно, незадовільно); 100-бальною шкалою та шкалою 
ECTS (А, В, С, D, E, FX, F). 
Основні принципи організації та оцінювання поточного 

і підсумкового контролів регламентуються вимогами 
Положення про організацію освітнього процесу і Поло-
ження про оцінювання знань здобувачів ВО. 

 

6. Програмні компетентності 
Інтегральна  
компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 
комп’ютерних наук, що передбачає як вільне володіння 
наявними знаннями, так і спроможність їх застосування 
у професійній практиці. 

Загальні компете-
нтності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та си-
нтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситу-
аціях. 
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово. 
ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знан-
нями. 
ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК8. Здатність працювати в команді. 
ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість вико-
нуваних робіт. 

Спеціальні (фахо-
ві)  

ФК1. Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук 
для об’єктивного оцінювання можливостей використан-

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf


компетентності ня обчислювальної техніки в певних процесах людської 
діяльності і визначення перспективних інформаційних 
технологій.  
ФК2.Здатність комунікувати з представниками різних 
галузей знань та сфер діяльності з метою з’ясування їх 
потреб в автоматизації обробки інформації. 
ФК3 Здатність збирати, формалізувати, систематизувати 
і аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної систе-
ми, що розробляється, експлуатується чи супроводжу-
ється. 
ФК4. Здатність формалізувати предметну область певно-
го проєкту як складну систему з визначенням ключових 
елементів та зв’язків між ними, мети та критеріїв оцінки 

її функціонування у вигляді відповідної інформаційної 
моделі. 
ФК5. Здатність використовувати математичні методи 
для аналізу формалізованих моделей предметної області 
певного проєкту в процесі його реалізації і супрово-
дження. 
ФК6. Здатність збирати і аналізувати дані (включно з 
великими), для забезпечення якості прийняття рішень. 
ФК7. Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові 
алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних 
наук: алгоритми розв’язання обчислювальних та логіч-
них задач, алгоритми паралельних та розподілених об-
числень, алгоритми аналітичної обробки й інтелектуаль-
ного аналізу великих даних з оцінкою їх ефективності та 
складності. 
ФК8.Здатність розробляти та адмініструвати бази даних 
та знань, володіти сучасними теоріями та моделями да-
них та знань, методами їх інтерактивної та автоматизо-
ваної розробки, технологіями обробки та візуалізації. 
ФК9. Здатність до аналізу бібліографічних джерел у від-
повідності до певної науково-технічної задачі: вміти 
проводити пошук і порівняльний аналіз бібліографічних 
джерел у відповідності до поставленої мети, визначати 
неповноту наявної науково-технічної інформації. 
ФК10. Здатність до представлення наукових результатів: 
знати стандарти і вимоги до науково-технічних текстів у 
галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати бібліографіч-
ні джерела, розуміти вимоги до академічної доброчесно-
сті. 
ФК11. Професійне володіння сучасними комп'ютерними 
та інформаційними технологіями. 

ФК12. Здатність до використання принципів проекту-
вання і застосування сучасних комп’ютерних систем та 



мереж. 

ФК13. Здатність організувати роботу відповідно до ви-
мог безпеки життєдіяльності.  
ФК14. Здатність здійснювати аналіз, моделювання, реі-
нжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем, здат-
ність застосовувати CASE-засоби під час їх проектуван-
ня.   

7. Програмні результати навчання 

Програмні резуль-
тати навчання, ви-
значені закладом 
освіти 

РН1. Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури 
даних необхідні для опису предметної області розробки 
або дослідження; забезпечити декомпозицію поставленої 
задачі з метою застосування відомих методів і техноло-
гій для її вирішення. 
РН2 Обирати належні засоби для розробки або дослі-
дження (наприклад, середовище розробки, мова програ-
мування, програмне забезпечення та програмні пакети), 
що дозволяють знайти правильне і ефективне рішення. 
РН3. Аналізувати предметну область розробки або дос-
лідження, використовуючи наявну документацію, кон-
сультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, 
що фіксує як функціональні, так і нефункціональні ви-
моги до розробки чи дослідження. 
РН4. Моделювати об'єкт розробки або дослідження з то-
чки зору функціональних компонентів (підсистем) таким 
чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу над про-
єктом; використовувати наявні технології та методи ди-
намічного і статичного аналізу програм для забезпечен-
ня якості результату. 
РН5. Визначати, оцінювати та порівнювати різні техно-
логії (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з метою 
встановлення пріоритетів у відповідності з різними кри-
теріям продуктивності та якості, що визначені завдан-
ням. 
РН6. Вміти спілкуватися з людьми, які не є професіона-
лами у галузі комп'ютерних наук, з метою виявлення їх 
потреб щодо комп'ютерізації поцесів, до яких вони залу-
чені. 
РН7. Користуватись документацією і довідковими мате-
ріалами, підручниками чи посібниками з розробки про-
грамного забезпечення; вміти писати технічні звіти і 
презентувати результати своєї роботи як державною так 
і іноземною мовами. 
РН8.  Враховувати соціально-економічні аспекти проєк-
ту в контексті завдання розробки або дослідження, зок-
рема несуперечливість технічного прогресу і етичних 
стандартів. 



РН9. Знати стандарти і вимоги до науково-технічних те-
кстів у галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати біблі-
ографічні джерела, розуміти вимоги до академічної доб-
рочесності 
РН10. Створювати безпечні умови праці; оцінювати об-
становку, яка може виникнути внаслідок стихійного ли-
ха чи аварії.  
РН11.  Використовувати методи та алгоритми аналітич-
ної обробки та інтелектуального аналізу даних для задач 
прогнозування, контролю та забезпечення надійної ро-
боти інформаційних систем із використанням програм-
них інструментів підтримки багатовимірного аналізу да-
них 

РН12. Проектувати логічні та фізичні моделі баз даних 
та знань, та використовувати різноманітні системи керу-
вання базами даних та базами знань. 
РН13 Застосовувати, впроваджувати та експлуатувати 
сучасні інформаційні системи і технології (виробничі, 
підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу 
даних) у різних галузях людської діяльності, національ-
ної економіки та виробництва. 
РН14. Застосовувати методи захисту інтелектуальної 
власності, авторського права та використовувати на 
практиці наявні нормативно-правові акти для правової 
охорони цієї власності 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Матеріально-

технічне забезпе-
чення 

1.Забезпеченість приміщеннями для проведення навчаль-
них занять та контрольних заходів.  
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для од-
ночасного використання в навчальних аудиторіях.  
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури.  
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком.  
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, ла-
бораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних планів. 

Інформаційне та 
навчально-

методичне забезпе-
чення 

Офіційний веб-сайт http://www.tsatu.edu.ua містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 
прийому, контакти. 
Наукова бібліотека ТДАТУ 

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka 
Електронний інституційний репозитарій elarTSATU - 
http://elar.tsatu.edu.ua 
Електронні навчальні курси дисциплін на освітньому 
порталі Moodle http://op.tsatu.edu.ua 
Читальний зал забезпечений вільним доступом до мережі 
Інтернет. 

http://www.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka
http://elar.tsatu.edu.ua/
http://op.tsatu.edu.ua/


Методичний кабінет кафедри. 
9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобіль-
ність 

 

Національна кредитна мобільність здобувачів вищої 
освіти, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 
працівників, у т.ч. навчання, стажування, проходження 
навчальної і виробничої практик, проведення наукових 
досліджень, викладання та підвищення кваліфікації ор-
ганізовується на підставі двосторонніх договорів про 
співробітництво Таврійського державного агротехноло-
гічного університету імені Дмитра Моторного з універ-
ситетами України відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», «Положення про організацію освітнього 
процесу в ТДАТУ»  
 та «Положення  про академічну мобільність студентів 
ТДАТУ». http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/ 

Міжнародна креди-
тна мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за раху-
нок участі у програмах проекту Еразмус + на основі дво-
сторонніх договорів між Таврійським державним агроте-
хнологічним університетом імені Дмитра Моторного та 
закордонними навчальними закладами. 
http://www.tsatu.edu.ua/vmz/partnery-universytetu/ 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводить-
ся на загальних умовах з додатковою мовленнєвою під-
готовкою. 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-4.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-4.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/
http://www.tsatu.edu.ua/vmz/partnery-universytetu/


2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми 

 

К
іл

ь-
кі

ст
ь 

кр
ед

ит
ів

 

Форма підсумк. 
контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

1. 1 Цикл загальної підготовки 

ОК 1.01 Методологія та організація  наукових досліджень з осно-
вами інтелектуальної власності 

4 Диф. залік 

ОК 1.02 Логіка і риторика 4 Диф. залік 

ОК 1.03 Економіка та бізнес в ІТ-галузі 4 Диф. залік 

Всього за циклом загальної підготовки: 12 3 диф.заліки 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки  
ОК 2.01 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 4 Диф. залік 

ОК 2.02 Розподілені комп'ютерні системи i мережи 5 Екзамен 
ОК 2.03 Технології інтелектуального аналізу даних  4 Диф. залік 

ОК 2.04 Програмне забезпечення і проектування локальних і гло-
бальних комп’ютерних мереж     

4 Екзамен 

ОК 2.05 Експертні системи та бази знань 4 Екзамен 
ОК 2.06 Системний аналіз і прийняття проектних рішень 5 Екзамен 

ОК 2.07 Технології створення інтелектуальних систем 4 Екзамен 
ОК 2.08 Сучасні інформаційні системи в бізнес процесах 4 Диф. залік 

ОК 2.09 Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і систем 4 Екзамен 
ОК 2.10 Науково-дослідницька практика  11 Диф. залік 

Всього за циклом професійної та практичної підготовки: 
51 

6 екзаменів 

4 диф.заліки 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 63 
6 екзаменів 

7 диф.заліків 

Дисципліни за вибором студента 

2.1 Цикл професійної підготовки (здобувачі ВО мають обрати один майнор) 

ВК1 Майнор 1 23 3 диф. заліки 
3 екзамени 

ВК2 Майнор 2 23 3 диф. заліки 
3 екзамени 

Всього дисциплін за вибором студента 
23 

3 екзамени 

3 диф.заліки 

Інші складові освітнього процесу 
Підготовка до державної атестації  3  

Державна атестація 1 

Комплексний 
державний ква-
ліфікаційний 
екзамен 

Всього за іншими складовими 4  

Разом за обов’язковою частиною підготовки 67  

Разом за вибірковою частиною підготовки 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
9 екзаменів 

10 диф.заліків 
 



2.2 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРО-

ФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» ЗІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ» 

 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньо-

професійної програми «Комп'ютерні науки» зі спеціальності 122 «Комп'юте-
рні науки» представлений у вигляді графа (рис. 2.1). 

У даному графі застосовуються такі скорочення назв навчальних дис-
циплін: 

МОНДзОІВ - Методологія та організація  наукових досліджень з осно-
вами інтелектуальної власності; 
САіППП - Системний аналіз і прийняття проектних рішень; 
КМСОС - Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і систем; 
ЛР- Логіка і риторика; 

ЕБІТ – Економіка та бізнес в ІТ-галузі; 
БЖтаООП - Безпека життєдіяльності та основи охорони праці; 
РКСМ - Розподілені комп'ютерні системи i мережі;   
ТІАД - Технології інтелектуального аналізу данихї; 
ЕСБЗ - Експертні системи та бази знань; 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА - Науково-дослідницька 
практика; 
ПЗПЛГ - Програмне забезпечення і проектування локальних і глобаль-
них комп’ютерних мереж; 

ТСІС - Технології створення інтелектуальних систем; 
СІСБП - Сучасні  інформаційні системи в бізнес-процесах; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 
здобувачів ви-
щої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми прово-
диться у формі комплексного державного кваліфікаційного 
екзамену за спеціальністю у встановленому порядку. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Вимоги до 

комплексного 

державного 

кваліфікаційного 

екзамену 

Комплексний кваліфікаційний екзамен здійснюється за ком-
плексними кваліфікаційними завданнями (ККЗ). Зміст ККЗ, 
що виносяться на екзамен, орієнтується на діагностику рівня 
теоретичних знань, умінь, навичок за спеціальністю, загаль-
них засад методології наукової та професійної діяльності, ін-
ших компетентностей, достатніх для ефективного виконання 
завдань інноваційного характеру відповідного рівня профе-
сійної діяльності за спеціальністю. 

 

4. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ  

 
 

В Таврійському агротехнологічному університеті імені Дмитра Мотор-
ного впроваджено систему управління якістю, що підтверджено  сертифіка-
тами на відповідність системи управління якістю в ТДАТУ вимогам міжна-
родного стандарту якості ISO 9001:2015 «Quality management systems – 

Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018. 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-

dijalnosti/sertyfikaty-systemy-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakost/ 

В ТДАТУ функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка рег-
ламентується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті 
імені Дмитра Моторного», наказ № 241-ОД від 31.10.19. 

Для  організації та функціонування системи забезпечення якості вищої  
освіти в установі створено відділ, який керується «Положенням про відділ 
моніторингу якості освітньої діяльності  у Таврійському державному агроте-
хнологічному університеті». Відділ входить до структури Науково-

методичного центру університету. Режим доступу:  
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-

osvity/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoho-dijalnosti/. 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та яко-
сті вищої освіти передбачає здійснення наступних процедур і заходів для за-
безпечення якості освіти здобувачів, що навчаються за освітньою програмою 
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки 

– моніторинг системи менеджменту якості освіти в університеті; 
– перегляд освітніх програм, який відбувається за результатами їх мо-

ніторингу за участю групи забезпечення спеціальності, здобувачів вищої 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/sertyfikaty-systemy-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakost/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/sertyfikaty-systemy-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakost/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoho-dijalnosti/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoho-dijalnosti/


освіти, роботодавців, академічної спільноти, відділу моніторингу якості осві-
тньої діяльності щорічно наприкінці навчального року та оформлюється від-
повідними протоколами; 

– включення роботодавців та здобувачів вищої освіти до складу робо-
чої групи з вдосконалення освітньої програми; 

– онлайн-опитування, анкетування стейкхолдерів (здобувачів вищої 
освіти, випускників, роботодавців, викладачів тощо) щодо якості освітньої 
програми  та організації освітнього процесу на веб-сайті університету 
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-

osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/; 

– розміщення аналітичних звітів щодо результатів опитування стейк-
холдерів з пропозиціями групи забезпечення спеціальності щодо підвищення 
якості освіти за даною ОПП на веб-сайті університету 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-

dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/; 

– аналіз відгуків керівників виробничої практики щодо якості профе-
сійної підготовки здобувачів вищої освіти; 

– самоаналіз відповідності підготовки фахівців до нормативно-

правових актів і документів, ліцензійних і акредитаційних вимог; 
– періодичний аналіз успішності здобувачів вищої освіти та якості 

знань (по завершенню семестру); 

– оцінювання результатів незалежного заміру знань здобувачів з дис-
ципліни напередодні екзамену та перевірки залишкових знань студентів за 
тестовими завданнями після складання сесії (за рішенням Науково-

методичного центру ТДАТУ); 
– оцінювання досягнень науково-педагогічних працівників по завер-

шенню навчального року, що здійснюється відповідно до Положення «Про 
рейтингове оцінювання НПП ТДАТУ» згідно затверджених критеріїв та 
оприлюднюється на веб-сайті університету; 

– регулярне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівни-
ків, що забезпечують освітній процес за програмою, яке спрямоване на поси-
лення практичної складової шляхом проходження довгострокових стажувань 
на підприємствах, установах, організаціях, участі у міжнародних проектах, 
грантових програмах; 

–  залучення молодих викладачів до роботи Вищої школи педагогічної 
майстерності, яку спрямовано на вивчення та ознайомлення з сучасними ін-
новаційними технологіями навчання й виховання; 

–  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітньо-
го процесу (матеріально-технічна база, навчально-методичне та інформацій-
не забезпечення, освітній портал MOODLE), що відповідає ліцензійним ви-
могам; 

–  використання інформаційних систем для ефективного управління 
освітньою діяльністю: контролю поточної успішності «Osvita», електронних 
навчальних курсів дисциплін на освітньому порталі MOODLE, Web-сайту 
Наукової бібліотеки з репозитарієм; 

–  розміщення інформації про освітню програму для можливості публі-
чного перегляду, громадського обговорення, інформування про зміни в осві-

http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
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тній програмі на веб-сайті університету; 
–  дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм академічної 

доброчесності, що регламентуються Кодексом честі ТДАТУ та Антикоруп-
ційною програмою; 

–  регулярні анонімні онлайн-опитування здобувачів вищої освіти щодо 
дотримання норм академічної доброчесності на веб-сайті університету  
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-

osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/; 

–  всі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, наукові та навча-
льні праці науково-педагогічних працівників ТДАТУ перевіряються на пред-
мет академічного плагіату. 

 

 

5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Узгодженість складових елементів освітньої програми демонструється 
через відповідність: 

- компетентностей ОП дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 
(таблиця 1); 

- програмних результатів визначеним ОП компетентностям (таблиця 2); 

- програмних результатів навчання компонентам освітньої програми (таб-
лиця 3); 

- програмних компетентностей компонентам освітньої програми (таблиця 
4). 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій  

 

Класифікація компетентностей 
за НРК 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 
концептуальні 
знання , що вклю-
чають сучасні на-
укові здобутки у 
сфері професійної 
діяльності або га-
лузі знань і є ос-
новою для оригі-
нального мислен-
ня та проведення 
досліджень. 
Зн2 Критичне 
осмислення про-
блем у галузі та на 
межі галузей 
знань. 

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички 
розв’язання проблем, необхідні для прове-
дення досліджень та/або провадження інно-
ваційної діяльності з метою розвитку нових 
знань та процедур. 
Ум2 Здатність інтегрувати знання та 
розв’язувати складні задачі у широких або 
мультидисциплінарних контекстах. 
Ум3 Здатність розв’язувати проблеми у нових 
або незнайомих середовищах за наявності 
неповної або обмеженої інформації з ураху-
ванням аспектів соціальної та етичної відпо-
відальності. 

Комунікація 

К1 Зрозуміле і 
недвозначне до-
несення власних 
знань, висновків 
та аргументації до 
фахівців і нефахі-
вців, зокрема до 
осіб, які навча-
ються. 
К2 Використання 
іноземних мов у 
професійній дія-
льності. 

Автономія та відпо-
відальність 

АВ1 Управління ро-
бочими або навчаль-
ними процесами, які є 
складними, неперед-
бачуваними та потре-
бують нових стратегі-
чних підходів. 
АВ2 Відповідальність 
за внесок до профе-
сійних знань і практи-
ки та/або оцінювання 
результатів діяльності 
команд та колективів. 
АВ3 Здатність продо-
вжувати навчання з 
високим ступенем 
автономії. 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

 Ум1   

ЗК2. Здатність застосовувати знан-
ня у практичних ситуаціях. 

Зн1 

 

Ум3 

 

 АВ1 

 

ЗК3. Здатність спілкуватися дер-
жавною мовою як усно, так і пись-
мово. 

  К1  
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1 2 3 4 5 

ЗК4. Здатність спілкуватися інозе-
мною мовою. 

  К2  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодіва-
ти сучасними знаннями. 

   АВ3 

ЗК6. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

Зн2    

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 

 Ум1   

ЗК8. Здатність працювати в коман-
ді. 

   АВ2 

ЗК9. Здатність оцінювати та забез-
печувати якість виконуваних робіт. 
 

Зн2    

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
ФК1. Розуміння теоретичних засад 
комп’ютерних наук для 
об’єктивного оцінювання можли-
востей використання обчислюва-
льної техніки в певних процесах 
людської діяльності і визначення 
перспективних інформаційних тех-
нологій. 

Зн1 Ум2  АВ1 

ФК2. Здатність комунікувати з 
представниками різних галузей 
знань та сфер діяльності з метою 
з’ясування їх потреб в автоматиза-
ції обробки інформації 
 

 Ум3 К1  
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ФК3. Здатність збирати, формалі-
зувати, систематизувати і аналізу-
вати потреби та вимоги до 
комп’ютерної системи, що розроб-
ляється, експлуатується чи супро-
воджується. 

Зн2  К1  

ФК4. Здатність формалізувати пре-
дметну область певного проєкту як 
складну систему з визначенням 
ключових елементів та зв’язків між 
ними, мети та критеріїв оцінки її 
функціонування у вигляді відпові-
дної інформаційної моделі. 

Зн1 Ум1  АВ1 

ФК5. Здатність використовувати 
математичні методи для аналізу 
формалізованих моделей предмет-
ної області певного проєкту в про-
цесі його реалізації і супроводжен-
ня. 

Зн1 Ум3   

ФК6. Здатність збирати і аналізу-
вати дані (включно з великими), 
для забезпечення якості прийняття 
рішень. 

Зн1 Ум1   

ФК7. Здатність застосовувати іс-
нуючі і розробляти нові алгоритми 
розв’язування задач у галузі 
комп’ютерних наук: алгоритми 
розв’язання обчислювальних та 
логічних задач, алгоритми парале-
льних та розподілених обчислень, 
алгоритми аналітичної обробки й. 

Зн1 Ум1, Ум3   
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інтелектуального аналізу великих 
даних з оцінкою їх ефективності та 
складності 

    

ФК8. Здатність розробляти та ад-
мініструвати бази даних та знань, 
володіти сучасними теоріями та 
моделями даних та знань, метода-
ми їх інтерактивної та автоматизо-
ваної розробки, технологіями об-
робки та візуалізації. 

Зн1 Ум1   

ФК9. Здатність до аналізу бібліог-
рафічних джерел у відповідності 
до певної науково-технічної задачі: 
вміти проводити пошук і порівня-
льний аналіз бібліографічних дже-
рел у відповідності до поставленої 
мети, визначати неповноту наявної 
науково-технічної інформації. 

 Ум2 К2 АВ3 

ФК10. Здатність до представлення 
наукових результатів: знати стан-
дарти і вимоги до науково-

технічних текстів у галузі 
комп’ютерних наук, вміти цитува-
ти бібліографічні джерела, розумі-
ти вимоги до академічної доброче-
сності. 

Зн1 Ум2  АВ2 

ФК11. Професійне володіння су-
часними комп'ютерними та інфор-
маційними технологіями 

Зн1 Ум1, Ум2  АВ1 

ФК12. Здатність до використання 
принципів проектування і застосу- 

Зн1 Ум1   
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вання сучасних комп’ютерних сис-
тем та мереж 

    

ФК13. Здатність організувати ро-
боту відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності 

Зн2  К1  

ФК14. Здатність здійснювати ана-
ліз, моделювання, реінжиніринг 
бізнес-процесів інформаційних 
систем, здатність застосовувати 
CASE-засоби під час їх проекту-
вання 

 Ум2, Ум3 К1 АВ1 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою результатів навчання та компетентностей 

 
Програмні 
результати 
навчання 

  Компетентності  

Ін
те

гр
ал

ьн
а  Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

Ф
К

1 

Ф
К

2 
 

Ф
К

3 
 

Ф
К

4 

Ф
К

5 

Ф
К

6 
 

Ф
К

7
 

 
Ф

К
8

 

 
Ф

К
9

 

 
Ф

К
1
0

 

Ф
К

1
1

 

 
Ф

К
1
2

 

Ф
К

13
 

Ф
К

14
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

  РН1 + +    +     +  + +   + +   +    

РН2 +  +     +  +     + +         

РН3 + +    +  +   + + + +  +  +   +    

РН4 + +        + +  + + +  + +       

РН5 +  +       + +   + +  +        

РН6 +   + +    +   +             

РН7 +    +       +             

РН8 + +   +     + +              

РН9 +         + + + +      + +     

РН10 +  + + + +   + +             +  

РН11 + +   + +  +  +      + +    +    

РН12 + + +  +   + + +        +       

РН13 + + + + + +  + + +   +   +  +   +   + 

РН14 +  + + + +    + +  +   +   + +   + + 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних результатів навчання та обов’язкових освітніх компонент  
 

Результати навчання 

Обов’язкові освітні компоненти 

О
К

 1
.0

1 

О
К

 1
.0

2 

О
К

 1
.0

3 

О
К

 2
.0

1 

О
К

 2
.0

2 

О
К

 2
.0

3 

О
К

 2
.0

4 

О
К

 2
.0

5 

О
К

 2
.0

6 

О
К

 2
.0

7 

О
К

 2
.0

8 

О
К

 2
.0

9 

О
К

 2
.1

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

РН1. Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури 
даних необхідні для опису предметної області розробки 
або дослідження; забезпечити декомпозицію поставле-
ної задачі з метою застосування відомих методів і тех-
нологій для її вирішення. 

    + +  + + +   + 

РН2. Обирати належні засоби для розробки або дослі-
дження (наприклад, середовище розробки, мова програ-
мування, програмне забезпечення та програмні пакети), 
що дозволяють знайти правильне і ефективне рішення. 

     +   + +  + + 

РН3. Аналізувати предметну область розробки або дос-
лідження, використовуючи наявну документацію, кон-
сультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, 
що фіксує як функціональні, так і нефункціональні ви-
моги до розробки чи дослідження. продуктів різного 
призначення. 

     +   + +   + 

РН4.  Моделювати об'єкт розробки або дослідження з 
точки зору функціональних компонентів (підсистем) 
таким чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу 
над проєктом; використовувати наявні технології та ме-
тоди динамічного і статичного аналізу програм для за-
безпечення якості результату 

        + +  + + 
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РН5. Визначати, оцінювати та порівнювати різні техно-
логії (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з метою 
встановлення пріоритетів у відповідності з різними кри-
теріям продуктивності та якості, що визначені завдан-
ням. 

    +    + +  + + 

РН6. Вміти спілкуватися з людьми, які не є професіона-
лами у галузі комп'ютерних наук, з метою виявлення їх 
потреб щодо комп'ютерізації поцесів, до яких вони за-
лучені. 

 + + +     +  +  + 

РН7 Користуватись документацією і довідковими мате-
ріалами, підручниками чи посібниками з розробки про-
грамного забезпечення; вміти писати технічні звіти і 
презентувати результати своєї роботи як державною так 
і іноземною мовами. 

 +       +  +  + 

РН8.  Враховувати соціально-економічні аспекти проєк-
ту в контексті завдання розробки або дослідження, зок-
рема несуперечливість технічного прогресу і етичних 
стандартів 

+ + + + + + + + + + + + + 

РН9. Знати стандарти і вимоги до науково-технічних 
текстів у галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати біб-
ліографічні джерела, розуміти вимоги до академічної 
доброчесності 

+            + 

РН10. Створювати безпечні умови праці; оцінювати об-
становку, яка може виникнути внаслідок стихійного 
лиха чи аварії. 

   +         + 

РН11. Використовувати методи та алгоритми аналітич-
ної обробки та інтелектуального аналізу даних для задач 
прогнозування, контролю та забезпечення надійної ро-
боти інформаційних систем із використанням програм-
них інструментів підтримки багатовимірного аналізу 
даних 

     +        
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РН12. Проектувати логічні та фізичні моделі баз даних 
та знань, та використовувати різноманітні системи ке-
рування базами даних та бзами знань. 

       +      

РН13. Застосовувати, впроваджувати та експлуатувати 
сучасні інформаційні системи і технології (виробничі, 
підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу 
даних) у різних галузях людської діяльності, національ-
ної економіки та виробництва 

+  +  + + + +  + +  + 

РН14. Застосовувати методи захисту інтелектуальної 
власності, авторського права та використовувати на 
практиці наявні нормативно-правові акти для правової 
охорони цієї власносності. 

+            + 



Таблиця 4 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою компетентностей та обов’язкових компонент ОП  

 

 

 

 

 

Компетентності 

Обов’язкові освітні компоненти 
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0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЗК 1 + + + 
 

+ + + + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3  + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4 
 

+ 
 

         + 

ЗК 5 + + +  + + + + + + + + + 

ЗК 6 + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 7 + +  + + + + + + + + + + 

ЗК 8 + +  
 

+ + 
 

+ + 
   

+ 

ЗК 9 + + + + + + + + + + + + + 



 

 

Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ФК1 + + + + + + + + + + + + + 

ФК2  +       +  
 

  

ФК3 
 

   
    

+ + 
   

ФК4 
 

  
     

+ 
  

+ 
 

ФК5 
 

      
 

+ 
  

+  

ФК6      +    
  

  

ФК7     + + 
  

 
  

  

ФК8        +  
  

  

ФК9 +    
 

 
 

   
 

  

ФК10 +    
    

     

ФК11 +  +  + + + + + + + + + 

ФК12  +   +         

ФК13    +          

ФК14        
   

+ 
 

 




