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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 

Рівень освітифахова передвища освіта 

Освітньо-професійна  програма  «Розробка програмного забезпечення» 

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 
ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Історія української державності 



мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Культурологія 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Безпека життєдіяльності 



області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Правознавство 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Економічна теорія 



ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Екологія 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Соціологія 



та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 



практичних ситуаціях. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Фізичне виховання 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Вища математика 



логічно мислити. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

STEM-технології 



життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

1.2. Дисципліни, що формують професійні компетентності 
ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Основи програмування та 

алгоритмічні мови  



життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК08. Здатність забезпечувати 

інформаційну та функціональну безпеку 

програмного забезпечення.  

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 



інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

принципи командної роботи при 

розробці  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Алгоритми та структури даних 



СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення. . 

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Операційні системи 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

Основи програмної інженерії 



ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

Бази даних 



діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

Групова динаміка та комунікації 



та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

. 
 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК08. Здатність забезпечувати 

інформаційну та функціональну безпеку 

програмного забезпечення.  

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Організація комп’ютерних мереж 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

Інструментальні засоби 

візуального програмування 



технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

1.3 Інші види навчання 

Практична підготовка 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення. . 

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН11. Обирати інструментальні 

Навчальна практика з 

операційних систем 



розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

Навчальна практика з основ 

програмування 



забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

Навчальна практика з баз даних 



стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

Навчальна практика з ООП 



СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

Технологічна (виробнича) 

практика 



програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК08. Здатність забезпечувати 

інформаційну та функціональну безпеку 

програмного забезпечення.  

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

Переддипломна практика 



визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК08. Здатність забезпечувати 

інформаційну та функціональну безпеку 

програмного забезпечення.  

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

  

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1. Дисципліни за вибором навчального закладу 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Дискретна математика 

ЗК01. 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 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

Системне програмування 



людини і громадянина в Україні. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

ЗК01. 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. 

ЗК02. Здатність зберігати та 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

Інтернет маркетинг 



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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Економіка в галузі 

інформаційних технологій 



технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН05. Розробляти та супроводжувати 

програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

Конструювання програмного 

забезпечення 



ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи 

командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН12. Впроваджувати і 

супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН06. Використовувати основні 

методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного 

забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, 

специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги до 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати 

ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

Тестування програмного 

забезпечення 



ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя. 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження 

та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися 

стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у 

визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у 

проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і 

компоненти програмного забезпечення 

за допомогою типових алгоритмів та 

інструментів. 

СК09. Здатність вибирати та 

використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки 

програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. 

РН11. Обирати інструментальні 

засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних 

систем. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Охорона праці в галузі 



діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

СК08. Здатність забезпечувати 

інформаційну та функціональну безпеку 

програмного забезпечення.  

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН02. Систематизувати та 

узагальнювати інформацію про 

підходи, методи та засоби розробки 

супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 
 

Захист інформації в 

комп’ютерних системах 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН13. Спілкуватися українською та  

Комп’ютерна схемотехніка 



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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

ЗК01. 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. 

ЗК02. 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.  

ЗК03. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

СК01. Здатність алгоритмічно та 

логічно мислити. 

СК02. Здатність вдосконалювати знання 

і навички в галузі інформаційних 

технологій та усвідомлення важливості 

навчання протягом усього життя 

РН01. Застосовувати основні принципи 

професійної етики у галузі програмної 

інженерії, усвідомлювати їх соціальну 

значимість та культурні аспекти  в 

професійній діяльності. 

РН03. Застосовувати спеціалізовані 

емпіричні та теоретичні знання у сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

РН04. Використовувати знання 

математичних методів на рівні, 

необхідному для розв’язання типових 

задач програмної інженерії. 

РН13. Спілкуватися українською та  

іноземною мовою усно і письмово з 

питань інженерії програмного 

забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, 

застосовувати знання у професійній 

діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати 

необхідну інформацію з різних джерел 

та ресурсів для розв’язання 

професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних 

технологій. 

 

Архітектура комп’ютера 

 


