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1. Загальна характеристика 

 
Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад 

«Національний гірничий університет» 

 

Кваліфікація, що присвоюється — Кваліфікація освітня 

• бакалавр з системного аналізу; 

— Кваліфікація професійна 

• фахівець в галузі обчислень (комп'ютеризації),  

Ступінь, що присвоюється Бакалавр 

Назва галузі знань 12 Інформаційні технології 

Назва спеціальності 124 Системний аналіз 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Системний аналіз і управління 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки 

Кваліфікація освітня, 

що присвоюється 

•Бакалавр з системного аналізу  

Кваліфікація в дипломі Кваліфікація професійна 

•Фахівець з обчислень (комп’ютерізації), системний 

аналітик 

Наявність акредитації Акредитована МОН України Cвидоцтво про 

акредитацію серія  НД- ІІ № 0492298  

 (наказ МОН України №1709 л від 28.07.15) 

Термін дії 1 July 2025 

Передумови Наявність повної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська мова 

Основні поняття та їх 

визначення 

У програмі використано основні поняття та їх визначення 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Обмежень немає 

Опис предметної області ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ: 

– Аналіз, прогнозування, проектування прийняття рішень в 

складних системах різної природи на основі системної 

методології;  

– математичні методи та інформаційні технології аналізу 

складних систем; 

– прогнозування та прийняття рішень в складних системах 

різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, 

соціальних, політичних, технічних, організаційних, 

екологічних тощо) в умовах невизначеності на основі 

системної методології. 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ: 

– Моделі та методи системного аналізу, теоретичної 

кібернетики та теорії прийняття рішень; 

– Математичне та комп’ютерне моделювання процесів 

та систем різної природи; 

– Задачі аналізу, прогнозування, оптимізації, 

проектування прийняття рішень в складних системах 

різної природи на основі системної методології; 

– теорія керування і прогнозування в складних 
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системах; 

– управління ризиками; 

– інтелектуальний аналіз даних; 

– прийняття рішень в умовах конфлікту та 

невизначеності; 

– моделювання і аналіз бізнес-процесів; 

– інтелектуальні інформаційні системи 

– системно-аналітичні методи та засоби управління 

стартап-проектами. 

 

МЕТОДИ, МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: 

– Математичні методи побудови та аналізу моделей 

природних, техногенних, економічних та соціальних 

об’єктів та процесів інформатизації; 

– Математично обгрунтовані алгоритми 

функціонування комп’ютеризованих систем 

(інформаційних систем, систем прийняття рішень тощо); 

– Засоби та технології проектування та створення 

сучасних комп’ютеризованих систем будь-якої складності 

для управління об’єктами різної природи;  

– методи інтелектуального аналізу даних; 

– сучасні технології програмування; 

– методи управління і прогнозування в складних 

системах; 

– методи та технології оцінювання ризиків, 

експертного оцінювання; 

– методи еволюційного та індуктивного 

моделювання; 

– інтелектуальні методи та засоби процесів прийняття 

рішень. 

 

   ЦІЛІ НАВЧАННЯ  

 – Забезпечити набуття знань, умінь та навиків, необхідних 

для застосування в задачах комплексного аналізу, 

математичного моделювання, прогнозування та прийняття 

рішень в складних системах різної природи на основі 

системної методології; 

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ:  

– спеціалізоване програмне забезпечення; 

– інструментарій сценарного аналізу; 

–  інформаційно-технологічний інструментарій 

управління ризиками розкриття невизначеностей та 

подолання конфліктів; 

– мови та технології програмування. 

Академічні права випускників Можливість продовження вищої освіти за освітнім рівнем 

«Магістр» 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «НГУ» 

та технічними університетами України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «НГУ» та 

вищими навчальними закладами зарубіжних країн-

партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 
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2. Галузь використання 

 

Цей стандарт установлює: 

•професійне призначення та умови використання випускників вищих навчальних 

закладів спеціальності 124 Системний аналіз та рівня вищої освіти у вигляді типових задач 

діяльності; 

•вимоги до результатів освіти випускників вищих навчальних закладів у вигляді 

переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; 

•вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів; 

•відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 

 

Освітня програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитація освітньої програми; 

– складання навчальних планів та робочих (річних) навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації бакалаврів спеціальності 124 "Системний аналіз"; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДВНЗ «НГУ»; 

– викладачі ДВНЗ «НГУ», які здійснюють підготовку бакалаврів спеціальності 124 

"Системний аналіз"; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 124 "Системний аналіз"; 

– приймальна комісія ДВНЗ «НГУ». 

 

Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть участь у 

підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 124 "Системний аналіз".  

 

 

3. Нормативні посилання 

 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. 

– № 37, 38. 

2) Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Чинний від 

01.11.2010. – Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii). 

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

4) Наказ МОН України від 01.06.2016 за № 600 «Про затвердження та введення в дію 

Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». 

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-

ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html. 

5) Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти». 

6) Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 «Про Умови прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів України в 2016 році». 

http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii
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7) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік галузей знань 

і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

9) International Standard Classification of Education : Fields of education and training 2013 

(ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. 

http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928&docId

Fld=ID. 

 

4. Визначення 

 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані в Законі 

України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарії: вища освіта. 

 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ЗР – загальні результати навчання; 

БК – базові компетентності; 

БР – базові результати навчання; 

ФК – фахові компетенції; 

ФР – фахові результати навчання; 

ПК – практичні компетентності за спеціальністю; 

ПР – практичні результати навчання за спеціальністю; 

СК – професійні компетентності спеціалізації; 

СР – професійні результати навчання спеціалізації; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

З – дисципліни загального циклу підготовки; 

Б – базові дисципліни; 

Ф – фахові дисципліни; 

П – практична підготовка; 

С – дисципліни спеціалізації; 

В – дисципліни за вибором студента; 

КП – курсовий проект; 

КР – курсова робота. 

 

5. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти 

 

Обсяг освітньої програми, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

дорівнює 240 кредитів ЄКТС на базі повної середньої освіти. 

 

 

6. Компетентності випускника та нормативний зміст підготовки 

 

Цей Стандарт передбачає підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти «бакалавр» і 

має за мету: 

а) формування інтегральної компетентності 

• Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у різних 

галузях або у процесі навчання, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов 

та вимог, що передбачає застосування теоретичного апарату методів системного аналізу, 

управління, прогнозування, прийняття рішень за умов невизначеності та неповноти даних; 

б) формування загальних компетентностей; 

в) формування базових компетентностей; 

г) формування фахових компетентностей; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928&docIdFld=ID
http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928&docIdFld=ID
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6.1. Загальні компетентності 

 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності 

 

Шифр Компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

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

ЗК8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК10 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК11 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК13 Визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК14 Здатність працювати в команді 

ЗК15 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

ЗК16 Здатність дотримуватися в своєму житті законів суспільства та правові норми 

поведінки 

 

 

 

6.2. Базові компетентності 

 

Таблиця 2.2 – Базові компетентності бакалавра з комп’ютерних наук 

 

Шифр Базові компетентності 

БК1 

Здатність орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей світової та 

вітчизняної культури, розуміти значення гуманістичних цінностей для 

забезпечення й розвитку сучасної цивілізації. Розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності 

БК2 
Здатність дотримуватись здорового способу життя та використовувати 

заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я людини 

БК3 

Здатність компетентно будувати інформаційне спілкування в професійному і 

непрофесійному комунікативному середовищі з урахуванням існуючого 

соціокультурного контексту на основі філософських концепцій щодо 

закономірностей розвитку економіки, історії та права, а також причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства 
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БК4 

Здатність використовувати основи теорії культури, знання про типологію 

української та світової культури в науковій та практичній діяльності для 

здійснення наукових та соціально-культурних  проектів 

БК5 

Здатність запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним 

випадкам (на виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання їх 

можливих наслідків та їх ліквідування 

БК6 

Здатність виділяти проблеми, які вирішуються у межах фізичних знань, 

розуміти процеси, які протікають в комп'ютерних, мобільних пристроях, 

інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах, зокрема мережі 

Інтернет 

БК7 

Здатність до самоосвіти та підвищення професійної кваліфікації. 

Усвідомлення необхідності самонавчання впродовж усього  життя та 

постійного самовдосконалення 

 

 

 

 

 

6.3. Спеціальні компетентності 

 

Таблиця 2.3 – Спеціальні (професійні, фахові, предметні) компетентності бакалавра з 

системного аналізу 

 

Шифр Фахові компетентності 

ФК1 
Здатність формулювати та досліджувати математичні моделі природних, 

техногенних, економічних і соціальних об’єктів та процесів.  

ФК2 

Здатність до обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування 

теоретичних і прикладних задач у різних галузях  та  інтерпретування 

отриманих результатів 

ФК3 
Здатність проводити системні дослідження, виконувати математичне та 

інформаційне моделювання динамічних процесів. 

ФК4 

Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування 

методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів 

реального світу 

ФК5 

Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і 

моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу 

алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та 

нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання 

предметних областей  і створення програмних та інформаційних систем 

ФК6 

Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, 

процесів і явищ, використовувати обчислювальні моделі та алгоритми 

чисельного розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням 

похибок наближеного чисельного розв’язання професійних задач 

ФК7 

Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в 

організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного 

призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального 

вибору  управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, 

оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня 
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ієрархії 

ФК8 
Здатність до системного мислення, застосування методології системного 

аналізу для дослідження складних систем різної природи. 

ФК9 

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та 

технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для 

дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити 

експерименти за програмою моделювання  з обробкою й аналізом результатів 

ФК10 

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням 

різних парадигм програмування з відповідними моделями, методами та 

алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління 

ФК11 

Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 

оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі 

розв’язання прикладних задач у різних галузях 

ФК12 

Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 

системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, 

показників результативності функціонування операційних систем і системного 

програмного забезпечення 

ФК13 

Здатність моделювати, прогнозувати та проектувати бізнес-процес 

підприємства на основі методів та інструментальних засобів системного 

аналізу. 

ФК14 
Здатність до використання програмного забезпечення (ПЗ) інформаційних 

систем 

ФК15 
Здатність до використання та проектування баз даних (БД) та знань 

інформаційних систем 

ФК16 
Здатність до забезпечення функціонування локальних комп’ютерних мереж та 

їх програмного наповнення 

ФК17 

Здатність до обслуговування баз даних та знань, виявляти у даних раніше 

невідомі знання, необхідні для прийняття рішень у різних сферах професійної 

діяльності 

ФК18 

Здатність реалізовувати ефективні алгоритми у виробничо-технологічній 

діяльності при розв’язанні задач системного аналізу і проектування систем 

підтримки прийняття рішень 

ФК19 
Здатність Використовувати методологію системного аналізу для прийняття 

рішень в складних системах різної природи. 

ФК20 
Здатність застосовувати інтелектуальний аналіз даних при побудові СППР, 

експертних та рекомендаційних систем. 

ФК21 

Здатність розробляти функції прогнозування динаміки розвитку процесів різної 

природи в детермінованому і стохастичному середовищі та оцінювати якість 

прогнозу. 

ФК22 
Здатність застосовувати методи кількісного і якісного оцінювання ризиків та 

алгоритмів управління ризиками в складних системах різної природи. 

ФК23 
Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні задачах 

системного аналізу. 

ФК24 Здатність розкривати ситуаційні та системні невизначеності, розробляти 
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алгоритми подолання конфліктів. 

ФК25 Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК26 Здатність презентувати результати своїх досліджень 

 

7.  Нормативний зміст підготовки, сформульований у термінах результатів 

навчання 

 

Загальні та професійні результати навчання, що визначають нормативний зміст 

підготовки, наведені відповідно у таблицях з 4.1, 4.2.  

 

Таблиця 4.1 – Загальні результати навчання бакалавра 

 

 

Резуль-

тати 
Програмні результати навчання  

ЗРН1 

Вміти професійно спілкуватись державною та іноземними мовами,  розробляти 

державною та іноземними мовами документацію на системи, продукти і сервіси 

інформаційних технологій, читати, розуміти та застосовувати технічну 

документацію українською та іноземними мовами в професійній діяльності 

ЗРН 2 

Вміти робити пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі системного 

аналізу, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, on-line 

ресурси. 

ЗРН 3 

Вміти здійснювати обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної 

інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань 

системного аналізу. 

ЗРН 4 
Розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі здібності, 

організовувати робоче місце, планувати робочий час 

ЗРН 5 

Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, надихатись 

новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати та 

експериментувати 

ЗРН 6 

Будувати зв’язки та відносини з людьми, враховувати точку зору колег, розуміти 

інших людей,  виражати довіру команді, визнавати свої помилки, уникати та 

запобігати конфліктам, стримувати особисті амбіції. Здійснювати підбір і 

підготовку інформації та задач проектній команді, ставити цілі і формулювати 

завдання для реалізації проектів і програм 

ЗРН7 
Реалізовувати систему моральних стосунків у професійній діяльності. 

ЗРН 8 

Знати закони, методи та положення філософії, логіки, психології, культурології, 

соціології, педагогіки, екології та вміти їх застосовувати для впливу на розвиток 

суспільних відносин, загальної культури, патріотизму, навколишнього 

середовища 

ЗРН 9 
Дотримуватись здорового способу життя та використовувати заходи, спрямовані 

на зміцнення здоров'я людини 

ЗРН 10 
Запобігати виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на 

виробництві) і професійним захворюванням, оцінюванти їх можливі наслідки та 
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їх ліквідування 

 

Таблиця 4.2 – Загальні результати навчання бакалавра 

 

 

ПРН 1 
Знати фундаментальні розділи математики в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом системних наук та кібернетики;  

ПРН 2 
Знати математичні методи побудови та аналізу моделей природних, техногенних, 

економічних та соціальних процесів інформатизації;  

ПРН3 
Знати методи дослідження алгоритмів розв’язування задач моделювання 

процесів різної природи; 

ПРН 4 

Вміти будувати типові математичні моделі об’єктів і процесів системного 

аналізу,  використовувати математичні методи та алгоритми обробки даних 

(статистичні, алгебраїчні, комбінаторні, теоретико-інформаційні та ін.) 

ПРН 4 

Знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи 

математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження 

моделей об’єктів і процесів інформатизації. 

ПРН 6 

Знати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, уміти 

розкривати ситуаційні невизначеності, та невизначеності в задачах взаємодії, 

протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті 

концептуальної невизначеності тощо. 

ПРН 7 
Знати методи прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи, уміти 

розробляти функції прогнозування. 

ПРН 8 
Знати та уміти застосовувати міри ризику, їх оцінювати та використовувати при 

аналізі багатофакторних ризиків виникнення аварій і катастроф. 

ПРН9 
Вміти розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні 

інструменти захисту від ризиків в бізнес-процесах. 

ПРН 10 

Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та генетичні 

методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний апарат 

нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого штучного 

інтелекту, тощо. 

ПРН 11 
Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо 

структурованих даних різної природи. 

ПРН 12 

Знати та уміти ідентифікувати (оцінювати) параметри математичних моделей 

об’єктів управління в реальному масштабі часу в умовах зміни його динаміки і 

дії випадкових збурень, використовуючи вимірювані сигнали вхідних і вихідних 

координат об’єкта. 

ПРН 13 

Знати та вміти впроваджувати системи високонавантажених обчислень та 

обробки даних в задачах системного аналізу і управління, та системах підтримки 

прийняття рішень. 

ПРН14 
Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, 

нечіткої інформації, невизначеності і ризику. 

ПРН15 

Знати та вміти застосовувати методи розкриття невизначеностей в задачах 

взаємодії, конфлікту стратегій, пошуку раціонального компромісу при 

концептуальній невизначеності; розкривати ситуаційні та системні 

невизначеності, узгоджувати суперечливі цілі в задачах пошуку раціональних 

компромісів 
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ПРН16 

Використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, 

інтерпретацію та узагальнення даних 

ПРН17 

Проводити аналіз сильних і слабких сторін рішення, зважувати і аналізувати 

можливості і ризики ухвалених рішень, оцінювати ефективність прийнятих 

рішень. 

ПРН18 

Знати методи економіки та організації виробництва, мікро- та макроекономіки, 

статистичного аналізу, економічних процесів та вміти їх застосовувати  для 

проведення техніко-економічних розрахунків при системному аналізі складних 

систем 

ПРН19 
Знати інструментальні засоби проектування ІС, принципи, технології та 

стандарти проектування ІС  та оформлення проектної документації 

ПРН20 

Вміти проектувати абстрактну архітектуру (логічну модель) комп’ютеризованої 

системи;•визначати апаратну платформу та програмне середовище, що 

відповідають обраній архітектурі; використовувати програмні методи та засоби 

підтримки архітектурного проектування; розробляти специфікації 

комп’ютерного обладнання засобів зв’язку та обслуговування 

ПРН21 
використовувати інтелектуальні системи, бази знань, Інтернет-технології, web-

інтерфейси; 

ПРН22 

Знати методів добування та структуризації знань, концептуальної моделі та 

порівняльного аналізу моделей БД, особливостей зберігання та методів доступу 

даних; 

ПРН23 

Вміти розробляти та адаптувати бази даних для різних галузей застосування, 

володіти моделями подання знань (формально-логічні, фреймові, продукційні, 

семантичні тощо); розробляти логічну та фізичну модель БД; використовувати 

системи керування БД 

ПРН24 

Знати загальні принципи побудови комп’ютерних мереж, мережевих 

архітектурних рішень, протоколів нижнього, середнього та високого рівнів 

мереж; засобів керування мережами, та застосовувати їх для розробки 

комп’ютерних мереж , включаючи вибір топології, планування мережевої 

інфраструктури і апаратного забезпечення.  

ПРН25 
Володіти основами програмування та мовами високого рівня та проблемно і 

предметно орієнтованими 

ПРН26 

володіти системним програмним забезпеченням, використовувати пакети 

прикладних програм (офісні, навчальні, мультимедійні, графічні, типографські 

системи), порталом, підприємством; 

ПРН27 
володіти методами та сучасними програмними засобами для налагодження 

програм та програмних комплексів 

ПРН28 
розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні алгоритми для розв’язання 

професійних завдань в області інформаційних технологій та системного аналізу 

ПРН29 

Знати технології моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів, методик його 

здійснення та застосовувати його для розв’язування прикладних задач 

системного аналізу  

ПРН30 

Аналізувати стійкість динамічних систем, застосовувати стохастичні регресивні 

моделі та моделі у просторі стану для описання динаміки процесів різної 

природи 
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8. Обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою частинами 

 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. Нормативна 

частина програми (норматив – не менше 50 %) дорівнює 140,5 кредитам ЄКТС. Обсяг 

вибіркової частини – 99,5 кредитів ЄКТС. 

Розподіл обсягу навчальної програми за видами навчальної діяльности подано у табл. 

8.1. 

 

Таблиця 8.1 – Розподіл обсягу програми вищої освіти за видами навчальної діяльності 

 

№ 

з/п 
Вид навчальної діяльності 

О
б

ся
г,

 к
р
ед

. 

П
ід

су
м

. 
к
о
н

тр
. 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 140,5  

1.1 Цикл загальної підготовки 25  

З1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
6 ісп 

З2 Історія українського суспільства 3 ісп 

З3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 ісп 

З4 Фізична культура і спорт 3 диф. зал 

З5 Філософія 3 ісп 

З6 Світова та українська культура 3 ісп 

З7 Цивільна безпека 4 диф. зал 

1.2 Цикл професійної підготовки   

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 48,5  

Б1 Алгебра та геометрія 9 ісп 

Б2 Математичний аналіз 15 ісп 

Б3 Дискретна математика 6 ісп 

Б4 Програмування та алгоритмічні мови 10 ісп 

Б5 Теорія ймовірностей та математична статистика 5,5 ісп 

Б6 Політологія 3 ісп 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю 79,5  

Ф1 Архітектура електронно-обчислюваних машин 3,5 диф.зал. 

Ф2 Диференційні рівняння 4 диф.зал. 

Ф3 Функціональний аналіз 4 диф.зал. 

Ф4 Алгоритми і структури даних 3,5 диф.зал. 

Ф5 Рівняння математичної фізики 3,5 диф.зал. 

Ф6 Курсова робота з дискретної математики 0,5 диф.зал. 
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Ф7 Математична логіка та теорія алгоритмів 5 ісп 

Ф8 Випадкові процеси 4 диф.зал. 

Ф9 Методи обчислень 5 ісп 

Ф10 Курсова робота з методів обчислень 0,5 диф.зал. 

Ф11 Організація баз даних та знань 4 ісп 

Ф12 Теорія керування 5 ісп 

Ф13 Методи оптимізації та дослідження операцій 7 диф.зал. 

Ф14 Основи системного аналізу 5 ісп 

Ф15 Аналіз даних та знань 5 ісп 

Ф16 Курсова робота з організації баз даних та знань 0,5 диф.зал. 

Ф17 
Курсова робота з методів оптимізації та дослідження 

операцій 
0,5 диф.зал. 

Ф18 Курсова робота з теорії прийняття рішень 0,5 диф.зал. 

Ф19 Моделювання складних систем 4 ісп 

Ф20 Теорія прийняття рішень 5,5 ісп 

Ф21 Економіка та організація підприємництва 4 ісп 

Ф22 Методи штучного інтелекту 5 ісп 

1.3 Практична підготовка за спеціальністю 6  

П1 Практика навчальна комп'ютерна 6 дз 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 99,5  

2.1 Дисципліни спеціалізацій 69  

2.1.1 Спеціалізація 1. Системний аналіз і управління 45  

С1.1 Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин 4 диф.зал. 

С1.2 Системи та методи прогнозування 4 диф.зал. 

С1.3 Мови комп'ютерного моделювання 5 диф.зал. 

С1.4 Комп'ютерні мережі та Internet 3 ісп 

С1.5 Введення в страхування ризиків 3 диф.зал. 

С1.6 Системне програмування і операційні системи 3,5 диф.зал. 

С1.7 Методи та засоби сучасних дизайнерських вирішень 3,5 диф.зал. 

С1.8 Основи програмування в середовищі Java 3 ісп 

С1.9 Основи проектування складних систем 3,5 диф.зал. 

С1.10 Математична економіка 3,5 ісп 

С1.11 Проектний аналіз  3 диф.зал. 

С1.12 Системи технологій 3 диф.зал. 

С1.13 
Еволюційні технології прийняття рішень в умовах 

невизначеності 
3 диф.зал. 

2.2.1 
Практична підготовка та дипломування за спеціалізацією 

1 
24  

Пс1.1 Навчальна практика з обчислень 6 диф.зал. 
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Пс1.2 Виробнича практика 6 диф.зал. 

Пс1.3 Переддипломна практика 3 диф.зал. 

Пс1.4 Дипломування 9 диф.зал. 

2.1.6 
Дисципліни за вибором студента  

за спеціалізацією 1 
12  

Вс2.1 Дисципліна1 3 дз 

Вс2.2 Дисципліна2 3 дз 

Вс2.3 Дисципліна3 3 дз 

Вс2.4 Дисципліна4 3 дз 

 

 

9. Структурно-логічна схема навчання, тижневе навантаження 

 

Курс Семестр Чверть 
Позначення видів навчальної 

діяльності 

Кількість 

дисцип-

лін, що 

виклада-

ється за 

чверть 

Кількість 

дисцип-

лін, що 

виклада-

ється за 

семестр 

Кількість 

дисцип-

лін, що 

виклада-

ється за 

рік 

1 

1 
1 З1;З3;З4;Б1;Б2;Б3; Б4 7 

7 

10 
2 З1;З4; Б1;Б2;Б3; Б4 6 

2 
3 З1;З2;З4;Б1; Б2; Б4 6 

8 
4 З1; Б1; Б2; Б4;Ф1; П1 6 

2 

3 
5 З6;Б2; Б5;Ф2; Ф6;Ф7; C1.1 7 

7 

16 
6 Б2; Б5;Ф2; Ф6;Ф7; C1.1 6 

4 
7 З5; Б5;Ф3;Ф5; Ф9; Ф11;  6 

9 
8 Ф3;Ф4;Ф8;Ф9; Ф10; Ф11; Пс1.1 7 

3 

5 

9 Б6; Ф13;Ф15; C1.3; C1.5;  5 

7 

14 
10 

Б6; Ф13; Ф15; Ф16; C1.3; C1.5; 

Вс2.1; Вс2.2 
8 

6 

11 Ф12; Ф13; Ф14; C1.2; C1.6; С1.7;   6 

7 
12 

Ф12; Ф13; Ф14;  Ф17; C1.2; C1.4; 

C1.6; С1.7;  
8 

4 

7 

13 З7; Ф19; Ф20; Ф21; C1.8; C1.11;  6 

6 

13 

14 
З7; Ф14; Ф19; Ф20; Ф21; C1.8; 

C1.11;   
7 

8 
15 

Ф22; C1.9; C1.10; C1.12; C1.13; 

Вс2.3; Вс2.4 
7 

7 

16 Пс1.3; Пс1.4; 2 
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10. Матриця відповідності програмних компетентностей та результатів навчання 

компонентам освітньої програми 

 

Шифр 

ОК 
Вид навчальної діяльності 

Компетент-

ності. 

Результати 

навчання 

З1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

ЗК2, ЗК4, ЗК6, 

ЗК12, ЗК7, ЗК11 
ЗРН1 

З2 Історія українського суспільства ЗК3,ЗК6, ЗК16 ЗРН1 

З3 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

ЗК2, ЗК3, ЗК6, 

ЗК11 
ЗРН1 

З4 Фізична культура і спорт ЗК13, БК2 ЗРН 9 

З5 Філософія 
ЗК1, ЗК8, БК1 

БК3, БК7 
ЗРН 8 

З6 Світова та українська культура ЗК3, БК4 ЗРН 8 

З7 Цивільна безпека ЗК2, БК5 ЗРН 9, ЗРН 10 

Б1 Алгебра та геометрія 
ЗК1, ЗК5, ЗК6, 

ФК2 

ПРН 1 

Б2 Математичний аналіз 
ЗК1, ЗК5, ЗК6, 

ФК2 

ПРН 1 

Б3 Дискретна математика 
ЗК1, ЗК5, ЗК6, 

ФК2 

ПРН 1 

Б4 Програмування та алгоритмічні мови 
ЗК1, ЗК8, БК6, 

БК7 

ПРН 1 

Б5 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 

ЗК1, ФК1, ФК4 ПРН 1 

Б6 Політологія БК1, БК3 ЗРН 6, ЗРН 8 

Ф1 
Архітектура електронно-обчислюваних 

машин 
БК6 ПРН20 

Ф2 Диференційні рівняння ФК1, ФК2 ПРН 1 

Ф3 Функціональний аналіз ФК, ФК21 ПРН 1 

Ф4 Алгоритми і структури даних ФК5 ПРН3 

Ф5 Рівняння математичної фізики ФК1 ПРН 1 

Ф6 Курсова робота з дискретної математики ФК5 ПРН 1, ПРН3, 

Ф7 Математична логіка та теорія алгоритмів ФК5, ФК24 
ПРН1, ПРН3, 

ПРН 4 

Ф8 Випадкові процеси ФК4 ПРН 1, ПРН 4 

Ф9 Методи обчислень ФК6 ПРН 2 

Ф10 Курсова робота з методів обчислень ФК6 ЗРН 2, ПРН 2 
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Ф11 Організація баз даних та знань 
ФК10, ФК15, 

ФК17 

ПРН13, ПРН21, 

ПРН22, ПРН23 

Ф12 Теорія керування ФК18, ФК21 
ПРН7, ПРН 12, 

ПРН30 

Ф13 Методи оптимізації та дослідження операцій ФК7, ФК24 ПРН 4 

Ф14 Основи системного аналізу 
БК7, ФК1, ФК8, 

ФК13 
ПРН 4, ПРН 6 

Ф15 Аналіз даних та знань 
ФК10, ФК11, 

ФК17 

ПРН 4, ПРН 13, 

ПРН16 

Ф16 
Курсова робота з організації баз даних та 

знань 
ФК10, ФК15 ЗРН 2, ПРН21 

Ф17 
Курсова робота з методів оптимізації та 

дослідження операцій 
ФК7, ФК24 ЗРН 2, ПРН 4 

Ф18 Курсова робота з теорії прийняття рішень ФК19 

ЗРН 2, ПРН 4, 

ПРН6, ПРН14, 

ПРН15 

Ф19 Моделювання складних систем ФК1, ФК8, ФК9 ПРН 7, ПРН28 

Ф20 Теорія прийняття рішень ФК7, ФК18 

ПРН4, ПРН5, 

ПРН 6, ПРН 8, 

ПРН14, ПРН15 

Ф21 Економіка та організація підприємництва ФК18, ФК22 ПРН18 

Ф22 Методи штучного інтелекту ФК2, ФК20 

ПРН4, ПРН 6, 

ПРН10, ПРН11, 

ПРН14, ПРН15 

П1 Практика навчальна комп'ютерна 
ЗК2, ФК12, 

ФК14 
ПРН26 

С1.1 
Програмне забезпечення електронно-

обчислювальних машин 
ФК12 

ПРН19, ПРН25, 

ПРН26 

С1.2 Системи та методи прогнозування ФК2, ФК21 
ПРН 4, ПРН5, 

ПРН7 

С1.3 Мови комп'ютерного моделювання ФК12 
ПРН4, ПРН25, 

ПРН27 

С1.4 Комп'ютерні мережі та Internet БК6, ФК16 
ПРН21, ПРН24, 

ПРН26 

С1.5 Введення в страхування ризиків ФК13, ФК22 ПРН8, ПРН17 

С1.6 
Системне програмування і операційні 

системи 
БК6, ФК12 

ПРН4, ПРН19, 

ПРН25, ПРН26, 

ПРН27 

С1.7 
Методи та засоби сучасних дизайнерських 

вирішень 
ФК26 ЗРН 4, 

С1.8 Основи програмування в середовищі Java ФК12 
ПРН19, ПРН25, 

ПРН27 

С1.9 Основи проектування складних систем ФК25 ПРН 4, ПРН26 

С1.10 Математична економіка ФК19 ПРН 4 
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С1.11 Проектний аналіз  ФК19, ФК25 ПРН19 

С1.12 Системи технологій ФК2, ФК23 ПРН 4, ПРН26 

С1.13 
Еволюційні технології прийняття рішень в 

умовах невизначеності 
ФК2, ФК18 

ПРН 4, ПРН 6, 

ПРН 8, ПРН 10 

Пс1.1 Навчальна практика з обчислень ЗК2, ФК12 ПРН28 

Пс1.2 Виробнича практика ЗК2 
ЗРН 2, ЗРН 3, 

ЗРН 4 

Пс1.3 Переддипломна практика ЗК2 
ЗРН 2, ЗРН 3, 

ЗРН 4 

Пс1.4 Дипломування ЗК2 

ЗРН 2, ЗРН 3, 

ЗРН 4, ЗРН 5, 

ПРН28 

Вс2.1 Дисципліна1   

Вс2.2 Дисципліна2   

Вс2.3 Дисципліна3   

Вс2.4 Дисципліна4   

11.  Вимоги до структури програм дисциплін, практик, індивідуальних завдань 

 

Складовими робочої програми навчальної дисципліни мають бути опис навчальної 

дисципліни, очікувані результати навчання, структура (тематичний план), тематика 

практичних (семінарських занять), лабораторних, завдання для самостійної роботи, 

узагальнені засоби діагностики, критерії та процедури оцінювання рівня сформованості 

дисциплінарних результатів навчання, рекомендована література (основна, допоміжна), 

інформаційні ресурси в мережі Інтернету. 

Обов’язкові складові програми практики певного виду такі: мета й завдання, вимоги 

до складових, зміст практики, вимоги до звіту практиканта, оцінювання результатів.  

Складовими програм індивідуальних завдань мають бути такі: мета, вихідні дані та 

завдання, організація виконання, склад й структура пояснювальної записки, структура, 

вимоги до окремих елементів, методичні рекомендації з виконання, питання для підготовки 

до захисту, бібліографічний список, вимоги до оформлення, критерії і процедури оцінювання 

якості виконання. 

Результати навчання за кредитними модулями (дисципліною та іншими формами 

організації освітнього процесу) визначаються як конкретизація програмних результатів 

навчання в програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і 

застосовуються як критерії відбору необхідних змістових модулів (тем). 

Перелік рекомендованої літератури має містити наявні друковані (електронні ресурси 

локального чи віддаленого доступу з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну 

власність) підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, довідники, хрестоматії. 
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12. Форми випускної атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену та 

публічного захисту кваліфікаційної роботи 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 

спеціалізованої задачі або практичної проблеми із застосуванням 

теоретичних положень і методів системного аналізу, 

характеризуватися комплексністю та невизначеністю умов. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену 

Кваліфікаційний екзамен має передбачати оцінювання обов’язкових 

результатів навчання, визначених цим стандартом та освітньої 

програмою. 

 

13.  Загальні вимоги до засобів діагностики 

 

Інформаційною базою для створення засобів діагностики поточного, семестрового та 

підсумкового контролю мають бути очікувані результати навчання за всіма організаційними 

формами освітнього процесу (кредитними модулями). Випускна атестація здійснюється 

оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – державний іспит 

та виконання й захист атестаційної випускної роботи (дипломного проекту або дипломної 

роботи). 

 

14. Терміни навчання за формами 

 

Очна форма – 3 роки 10 місяців. 

Заочна форма – 3 роки 10 місяців. 

Вечірня форма – 3 роки 10 місяців. 

 

 

 

 

 

 

15. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Визначені та легітимізовані і відповідних документах 

Моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані і відповідних документах 

Щорічне оцінювання здобувачів 

вищої овіти 

Процедури оцінювання студентів мають відповідати таким 

вимогам: 

•поточний, семестровий та ректорський контроль 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

наукових працівників здійснюється через ситеми 

стажування, курсів і програм підвищення кваліфікації та 

захистів дисертацій 

Наявність необхідних ресурсів Забезпечення освітнього процесу: 
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для організації освітнього 

процесу 

•матеріально-технічне; 

•кадрове; 

•навчально-методиче; 

•інформаційне; 

•соціальне 

Наявність інформаційних систем 

для ефективного управління 

освітнім процесом 

Визначені та легітимізовані у відповідних документах 

Публічність інформації про 

освітні програми, ступені вищої 

освіти та класифікації 

Розміщення на сайтах кафедри та факультету у відкритому 

доступі 

Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат дипломних робіт, курсових проектів 

та робіт, рефератів за допомогою спеціального 

програмного забезпечення 
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Навчальне видання 
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