
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I IlАУКИ УКРАiНИ
кАм,янЕIF-подJьськшZ ФАховIдZ колЕдж lндчстгli,

БIзнЕсу тА IнФормдrцlhлос тЕхнологtй

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАIIИСКА

до навчальпого плану

пiдготовки фахового молодшого бакалаdра

за освiтньо-професiйною програмою l

(оБсЛУгоВ)rВАнНя коМП'ЮТЕРнИх сиСТЕМ I МЕРЕЖ>

галузь знань 12 Iнформацiйнi технологii

спецiальнiсть 123 Комп'ютерна iнженерiя

iчноi ради Кам' янець-Подiльського
iндустрii, бiзнесу та iнформацiйних

.2022р. JФ 6

Сергiй НИКИФОРЧИН

вводитьсявдiюз 1 2022 р.
,lНаказ вtд26.05.2022р

В.о. директора Сергiй НИКИФОРЧИН

м. Кам'янець-Подiльський 2022 р.

ради



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

Рівень освіти фахова передвища освіта 

Освітньо-професійна  програма «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

Форма навчання денна, дистанційна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- накопичувальної 

системи та строк навчання 180 кредитів / 2 роки 10 місяців. 

Навчальний план, затверджений: педагогічною радою Кам’янець-Подільського  

фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій від  26.05.2022 

року, протокол №6 та  затверджений наказом в.о. директора коледжу від 26.05.2022 

року  №84/1. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання базова середня освіта, 

повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-

технічна) освіта, а також фахова передвища освіта або вища освіта з іншої 

спеціальності. 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Результати навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

І. Нормативні навчальні дисципліни 

1.1. Дисципліни, що формують загальні компетенції 
ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Історія української 

державності 



мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Культурологія 



ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Безпека життєдіяльності 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

Правознавство 



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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Економічна теорія 



державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 
ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Екологія 



ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Соціологія 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Українська мова(за 
професійним 

спрямуванням) 



мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Іноземна мова за 

(професійним 

спрямуванням) 



ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

 

Фізичне виховання  

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Вища математика 



практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою Фізика 



рішення. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

STEM-технології 

1.2 Дисципліни, що формують професійні компетентності 



ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою. 

Програмування 



технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК12. Здатність створювати, 

впроваджувати, адмініструвати бази даних 

і знань з використанням сучасних методів, 

технологій та систем керування базами 

даних. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Комп’ютерна електроніка 



обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

Архітектура комп’ютерів 



інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

Комп’ютерна 

схемотехніка 



інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

Операційні системи 



інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

Комп’ютерні системи та 

мережі 



мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

Надійність, діагностика та 

експлуатація 

комп’ютерних систем 



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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 



розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Економіка в галузі 

комп’ютерних технологій 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

Алгоритми і методи 

обчислень 



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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

комп’ютерної інженерії. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

Системне програмування 



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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 



аналітичних методів і методів 

моделювання. 

1.3 Інші види навчання 

Практична підготовка 
ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Навчальна практика з 

операційних систем 



розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК12. Здатність створювати, 

впроваджувати, адмініструвати бази даних 

і знань з використанням сучасних методів, 

технологій та систем керування базами 

даних. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

Навчальна практика з 

програмування 



інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

Навчальна практика з 

обслуговування 

комп’ютерної техніки 



ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

Навчальна електро-

радіомонтажна практика 



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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 



ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

Технологічна (виробнича) 

практика 



експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК12. Здатність створювати, 

впроваджувати, адмініструвати бази даних 

і знань з використанням сучасних методів, 

технологій та систем керування базами 

даних. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

Переддипломна практика 

 

 



ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК12. Здатність створювати, 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 



впроваджувати, адмініструвати бази даних 

і знань з використанням сучасних методів, 

технологій та систем керування базами 

даних. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 
ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

Дипломне проєктування 



засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК12. Здатність створювати, 

впроваджувати, адмініструвати бази даних 

і знань з використанням сучасних методів, 

технологій та систем керування базами 

даних. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

Екзаменаційні сесії, 

державна атестація 



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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 



захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК12. Здатність створювати, 

впроваджувати, адмініструвати бази даних 

і знань з використанням сучасних методів, 

технологій та систем керування базами 

даних. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1. Дисципліни за вибором навчального закладу 
ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

Бази даних 



СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК4. Здатність брати участь у розробці 

системного та прикладного програмного 

забезпечення засобів комп’ютерної 

інженерії з використанням ефективних 

алгоритмів, сучасних методів і мов 

програмування. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК12. Здатність створювати, 

впроваджувати, адмініструвати бази даних 

і знань з використанням сучасних методів, 

технологій та систем керування базами 

даних. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН5. Дотримуватись кодексу 

професійної етики, застосовувати і 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

Охорона праці в галузі 



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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

СК14. Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на 

сферу професійної діяльності. 

 

комп’ютерної інженерії. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

ЗК1. 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. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

Хмарні технології 



ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН9. Розробляти, тестувати, 

впроваджувати, експлуатувати 

програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених систем. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 



ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН14. Використовувати сучасні 

інтегровані середовища, методи і 

технології розробки, впровадження, 

адміністрування комп’ютерних систем 

та мереж, баз даних і знань. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Комп’ютерні технології 

для наукових досліджень 



комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК6. Здатність брати участь у модернізації 

апаратних та програмних засобів 

комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Периферійні пристрої 



використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Комп’ютерна логіка 



для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

РН3. Знати сучасні методи та 

технології для розв’язання прикладних 

задач комп’ютерної інженерії. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Інженерна та 

комп’ютерна графіка 



для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

СК3. Здатність вільно користуватись 

РН7. Застосовувати знання для 

формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення 

поставлених цілей. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Теорія ймовірності і 

математична статистика 



сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і 

стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі інформаційних 

технологій. 

СК5. Здатність забезпечувати захист 

інформації в комп’ютерних системах та 

мережах з метою реалізації встановленої 

політики інформаційної безпеки. 

СК7. Здатність системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні 

РН1. Знати свої права, як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН11. Ідентифікувати, класифікувати 

та описувати роботу програмно- 

технічних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН12. Поєднувати теорію і практику, 

знаходити та обґрунтовувати шляхи 

рішення типових задач у професійній 

діяльності з урахуванням виробничих 

інтересів. 

РН15. Проводити інсталяцію та 

налаштування системного та 

прикладного програмного 

забезпечення, у тому числі програмних 

засобів захисту інформації з метою 

реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово з 

професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Захист інформації в 

комп’ютерних системах 



технології та системи. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування 

апаратних, програмних та 

інструментальних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН2. Знати і розуміти теоретичні 

положення, що лежать в основі 

функціонування апаратних та 

програмних засобів комп’ютерної 

інженерії. 

РН4. Застосовувати правові норми, 

норми з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у професійній 

діяльності. 

РН6. Тестувати, діагностувати та 

обслуговувати апаратні та програмні 

засоби комп’ютерної інженерії. 

РН8. Застосовувати знання технічних 

характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил 

експлуатації апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії для 

вирішення технічних задач у 

професійній діяльності. 

РН10. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

РН13. Обґрунтовувати прийняті 

рішення, оцінювати, оформляти та 

представляти результати професійної 

діяльності згідно з діючою 

нормативною документацією. 

РН16. Спілкуватись усно та письмово 

з професійних питань українською та 

іноземною мовою 

Електрорадіовимірювання 



СК3. Здатність вільно користуватись 

сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями, 

прикладними та спеціалізованими 

комп’ютерно-інтегрованими середовищами 

для розробки, впровадження та 

обслуговування апаратних та програмних 

засобів комп’ютерної інженерії. 

СК8. Здатність здійснювати організацію 

робочих місць з урахуванням вимог 

охорони праці, їх технічне оснащення, 

розміщення комп'ютерного устаткування, 

використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації. 

СК9. Здатність оформляти отримані робочі 

результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

СК10. Здатність аргументувати вибір 

методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, 

адмініструвати та експлуатувати 

комп’ютерні системи та мережі, мережеві 

ресурси, сервіси та інфраструктуру 

організації. 

СК13. Здатність ідентифікувати, 

класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, 

комп’ютерних систем, мереж та їх 

компонентів шляхом використання 

аналітичних методів і методів 

моделювання. 

 

 


