
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного 

забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. 

 

Загальні компетентності (ЗК):  

 ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК 03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

 ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 

письмово.  

 ЗК 05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

 ЗК 08. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

 ЗК 09. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

 ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

 ЗК 11. 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 12. 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. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

 СК1. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати 

вимоги до програмного забезпечення.  

 СК2. Здатність брати участь у проектуванні програмного 

забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний 

опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.  

 СК3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти 

програмних систем.  

 СК4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості 



програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, 

технічним завданням та стандартами.  

 СК5. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і 

рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого 

циклу.  

 СК6. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби 

для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).  

 СК7. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність 

створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та 

опрацювання даних.  

 СК8. Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні 

знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного 

забезпечення.  

 СК9. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу 

професійної діяльності.  

 СК10. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати 

професійні знання щодо створення і супроводження програмного 

забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього 

життя.  

 СК11. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу 

програмних систем та інформаційних технологій на основі 

відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.  

 СК12. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, 

застосовувати стандарти і процедури управління змінами для 

підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності 

програмного забезпечення.  

 СК13. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій 

з розробки та супроводження програмного забезпечення. 

 СК14. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.. 

 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і 

знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.  

 ПР02. Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну 

значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення 

і дотримуватись їх в професійній діяльності. 

 ПР03. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу 

програмного забезпечення.  



 ПР04. Знати і застосовувати професійні стандарти і інші 

нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного 

забезпечення.  

 ПР05. Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного 

забезпечення.  

 ПР06. Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі 

методологію створення програмного забезпечення.  

 ПР07. Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення.  

 ПР08. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс.  

 ПР09. Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, 

формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.  

 ПР10. Проводити передпроектне обстеження предметної області, 

системний аналіз об'єкта проектування.  

 ПР11. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись 

формальними методами опису вимог та моделювання.  

 ПР12. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо 

проектування програмного забезпечення.  

 ПР13. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, 

конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.  

 ПР14. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби 

доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, 

вимірювань та документування програмного забезпечення.  

 ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та технології 

розробки для розв’язання завдань створення і супроводження 

програмного забезпечення.  

 ПР16. Мати навички командної розробки, погодження, оформлення 

і випуску всіх видів програмної документації.  

 ПР17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки 

програмного забезпечення.  

 ПР18. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології 

обробки, зберігання та передачі даних.  

 ПР19. Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації 

програмного забезпечення.  

 ПР20. Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості 

програмного забезпечення.  

 ПР21. Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати 

засоби забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі 



кібербезпеки) і цілісності даних відповідно до розв'язуваних 

прикладних завдань та створюваних програмних систем.  

 ПР22. Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління 

проектами.  

 ПР23. Вміти документувати та презентувати результати розробки 

програмного забезпечення.  

 ПР24. Вміти проводити розрахунок економічної ефективності 

програмних систем. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Навчальна база дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх 

навчальних дисциплін на належному науково-методичному рівні 

(https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia): 

Матеріально-технічна база кафедри інформаційних технологій у складі 

навчально-наукового інституту «Європейська ІТ-школа», якій має 

достатній аудиторний фонд. Фахові лабораторні й практичні роботи 

проводяться у власних спеціалізованих аудиторіях кафедри 

інформаційних технологій: 2 комп’ютерні лабораторії на 76 моніторів, 

цифровий лінгафонний кабінет для вивчення іноземних мов, Embedded 

лабораторія, 4 мультимедійні навчальні аудиторії. Серверна кімната, 

аудиторія  для самопідготовку студентів Space.Усі приміщення мають 

WiFi точки. 

 

НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА 

МОБІЛЬНІСТЬ 
 Національна кредитна мобільність – На основі двосторонніх 

договорів між МЄУ і закладами вищої освіти України. 

(https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia) 

 Міжнародна кредитна мобільність – На основі двосторонніх 

договорів з провідними світовими ІТ-компаніями. 
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1. Обов’язкові освітні компоненти освітньо-професійної програми 

1.1. Цикл загальної підготовки 

https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia
https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia


ОК1 Історія української державності та культури 4 екзамен 

ОК2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 екзамен 

ОК3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 21 залік, 

екзамен 

ОК4 Академічна доброчесність та основи наукових 

досліджень 

4 залік 

ОК5 Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний 

захист 

3 залік 

ОК6 Філософія, етика та естетика  3 екзамен 

ОК7 Соціологія та психологія  3 залік 

Обсяг компонент загальної підготовки 42  

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК8 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4 залік 

ОК9 Фізика (вибрані розділи) 4 екзамен 

ОК10 Основи програмування  8 залік, 

екзамен 

ОК11 Комп’ютерна дискретна математика   3 екзамен 

ОК12 Методи та засоби комп’ютерних інформаційних 

технологій 

3 екзамен 

ОК13 Теорія ймовірностей та математична статистика 4 екзамен 

ОК14 Технології мультимедіа  4 залік 

ОК15 Групова динаміка і комунікації 3 залік 

ОК16 Математичний аналіз 8 ПМК, 

екзамен 

ОК17 Операційні системи 4 екзамен 

ОК18 Організація комп’ютерних мереж 4 екзамен 

ОК19 Об’єктно-орієнтоване програмування 8 залік, 

екзамен 

ОК20 Організація баз даних та знань 8 екзамен, 

залік, 

курсова 

робота 

ОК21 Алгоритми та структури даних  4 екзамен 

ОК22 Практичне проєктування та аналіз обчислювальних 

алгоритмів  

4 залік 

ОК23 Програмування інтернет-застосувань  3 залік 

ОК24 Аналіз вимог до програмного забезпечення  5 екзамен 

ОК25 Архітектура та проектування програмного 

забезпечення  

5 екзамен 

ОК26 Якість програмного забезпечення та тестування  3 залік 

ОК27 Архітектура комп’ютера  4 екзамен 

ОК28 Менеджмент проектів програмного забезпечення 5 екзамен 

ОК29 Моделювання та аналіз програмного забезпечення  6 екзамен, 

курсова 

робота 

ОК30 Безпека програм та даних 5 екзамен 

ОК31 Конструювання програмного забезпечення 3 залік 

ОК32 Математичні основи програмної інженерії 4 екзамен 

ОК33 Економіка  та документування програмного 4 екзамен 



продукту  

ОК34 Емпіричні методи програмної  інженерії 4 екзамен 

Обсяг компонент професійної та практичної підготовки 124  

1.3.Практична підготовка та підсумкова атестація 

ОК35 Технологічна практика 4 залік 

ОК36 Переддипломна практика 4 залік 

ОК37 Виконання та захист кваліфікаційної бакалаврської 

роботи  

6 Захист 

Обсяг практичної підготовки та підсумкової атестації 14  

Загальний обсяг обов’язкових компонент ОП 180  

2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

ВК Освітні компоненти вільного вибору 60  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 240  

 

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КУРСІВ  
(https://it.ieu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny2)  

 

 

 

 

 

 
 


